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01.1Úvodný  
príhovor 

Rok 2020 bol poznamenaný celosvetovou 
pandémiou COVID-19. Prvý prípad bol na 

Slovensku zaznamenaný v marci 2020. 
Tento moment znamenal obrat vo fungovaní 
celej spoločnosti, od jednotlivcov až po veľké 
organizácie.

Je možné povedať, že epidémia COVID-19 predstavuje 
pre Slovensko jednu z najťažších skúšok v jeho novo-
dobej histórii. V podstate celý rok bol poznamenaný 
touto udalosťou a neistotou z nej plynúcou. Očakávalo 
sa, čo sa aj potvrdilo, že pandémia bude mať negatívny 
presah a dopad na nasledujúce roky 2021 a 2022.

29. 2. 2020 sa konali parlamentné voľby, po ktorých 
prišlo k zmene vlády. Pandémia a zmena vlády sa po-
merne výrazne podpísali pod zabrzdenie procesov a to 
nielen v oblasti štátneho IKT. Na pomerne dlhú dobu 
sa zastavili procesy v oblasti schvaľovania projektov 
a plánovaných investícií do štátneho IKT, “zamrzli” 
pracovné skupiny a proces participácie. Pomerne 
značnú časť našich aktivít sme v roku 2020 investova-
li do opätovného naštartovania procesu participácie, 
pravidelného fungovania pracovných skupín a pod.

Za výrazný úspech považujeme úspechy našich akti-
vít a projektov. Konkrétne:

- RedFlags,

- Návody.Digital,

-	 Lepšie	služby.

RedFlags predstavujú systematický prístup k hodno-
teniu “veľkých” štátnych IKT investícií, najmä v oblasti 
eGovernmentu. Tento projekt v rámci Slovensko.Digital 
realizujeme kontinuálne už 5 rokov. Výsledky projektu 
využívajú novinári, kontrolné orgány v rámci svojich 
rizikových analýz. Po zmene vlády práve hodnotenia 
v rámci RedFlags predstavovali jeden z dôležitých 
vstupov do posúdenia a identifikácie rizík plánovaných 
štátnych IKT projektov. Pridaná hodnota RedFlags je 

v ich kontinuite, zbere informácií v čase a dostupnosti 
veľkého množstva na jednom mieste. Žiadna iná odbor-
ná organizácia a ani štát nerealizuje takýto projekt a ne-
ponúka takýto pohľad na plánované investície. V čase 
sa často ukáže, že projekty, ktorým bola udelená červená 
vlajka, tak sú následne reálnej aj problematické.

Ďalším projektom, ktorý sa nám darí kontinuálne roz-
víjať sú Návody.Digital. Ide o komunitný projekt, práve 
komunita okolo Slovensko.Digital výrazne pomáhala 
rozvíjať tento projekt, za čo každému jednému dobro-
voľníkovi patrí veľká vďaka. Cieľom projektu je pro-
stredníctvom zrozumiteľných, krok za krokom, návo-
dov pomôcť občanom a podnikateľom riešiť vybrané 
životné situácie, ktoré sa ich dotýkajú. Návody.Digital 
vznikli na myšlienke aplikácie Voľby.Digital. V roku 
2020 vznikla samostatná aplikácia Priznanie.Digital 
s cieľom uľahčiť spracovanie daňového priznania pre 
živnostníkov s paušálnymi výdavkami. Sekundárnym 
cieľom projektu je ukázať štátu ako by mali vyzerať 
elektronické služby a navigovanie používateľa v rámci 
portálu slovensko.sk V roku 2020 tento projekt získal 
2. miesto v rámci ceny ITAPA. Zaujímavosťou je, že 
v roku 2020 boli v rámci ceny ITAPA ocenené projekty, 
ktoré v sebe mali rozmer participácie a zároveň nešlo 
o “veľké” štátne projekty zadané “z hora”. Značnú časť 
nákladov projektu v roku 2020 pokryl grant z nórskych 
fondov. Projekt oslovil donorov a bol prezentovaný aj 
v iných krajinách, do ktorých je podpora z nórskych 
grantov smerovaná. 

V roku 2020 sme sa venovali postupnému rozvoju 
projektu Lepšie služby. Opäť ide o komunitný projekt, 
do ktorého sa zapájali najmä dobrovoľníci z radov 
členov Slovensko.Digital. Cieľom projektu je občanom 
a podnikateľom zjednodušiť nahlasovanie chýb, ne-
dostatkov a návrhov na zmenu najmä elektronických 
služieb. My poznáme “džungľu” štátnej správy, lepšie 
sa orientujeme v kompetenciách a povinnostiach jed-
notlivých orgánov verejnej moci, občan a podnikateľ 
tomuto prostrediu nemá čo rozumieť, pre nich by mal 
byť štát jeden subjekt, preto my vytvárame a prevádz-
kujeme jeden centrálny bod pre nahlasovanie takých-
to podnetov a nedostatkov.
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Občan a podnikateľ k nám nahlási podnet a my ho 
ďalej administrujeme, nahlásime ho relevantnému 
orgánu verejnej moci, následne dohliadame na jeho 
riešenie. Sekundárnym cieľom je opäť ukázať štátu 
ako by mal vyzerať spôsob zberu podnetov a kontinu-
álneho zlepšovania elektronických služieb štátu na 
základe spätnej väzby od používateľov.

Osobne ma tešia aktivity členov Slovensko.Digital. 
V roku 2020 naplno začala fungovať daňovo-odvo-
dová skupina. Svoje aktivity nasmerovala do domén 
spadajúcich do rezortu financií (eKasa, elektronická 
fakturácia) a rezortu sociálnych odvodov. Do aktivít 
tejto skupiny sme zapojili aj subjekty mimo Sloven-
sko.Digital. Cieľom bolo spojiť čo najširší názor z trhu 
na vybrané témy a vytvoriť konštruktívny a otvorený 
dialóg medzi trhom a štátom. Tento cieľ sa podaril 
a skupina postupne narástla. Vytvárenie takýchto 
tématicky špecifických pracovných skupín z radov 
členov Slovensko.Digital je správnou cestou aj dobu-
dúcna. 

Členovia a komunita Slovensko.Digital boli aktívni 
aj pri riešení situácie okolo COVID-19. Portál korona.
gov.sk vznikol ako komunitný projekt. Viacero členov 
a dobrovoľníkov sa podieľalo priamo na jeho vývo-
ji a prevádzke. Okrem toho členovia a dobrovoľníci 
z komunity vyvinuli viacero nástrojov na uľahčenie 
registrácie občanov na testovanie a následne aj na 
vakcináciu. Tieto nástroje nahrádzali chýbajúcu funk-
cionalitu štátnych riešení. Tu sme ukázali silu našej 
komunity, ochotu investovať čas pre dobro spoločnos-
ti. COVID_19 zároveň ukázal holú tvár preinvestova-
ných stoviek miliónov do štátnych riešení a to nielen 
v rezorte zdravotníctva či školstva. 

V roku 2020 sa podarilo vyskladať kvalitný tím Sloven-
sko.Digital. Slovensko.Digital je etablovanou organizá-
ciou v treťom sektore. V roku 2020 iniciovalo aj s iný-
mi významnými organizáciami viacero spoločných 
aktivít, napr. hromadná pripomienka k návrhu zákona 
o verejnom obstarávaní, ktorú v priebehu pár hodín 
podporilo skoro 5000 ľudí. Spolu s Nadáciou Zastavme 

korupciu sme realizovali aj ďalšie spoločné aktivity.
Je pomerne náročné v neziskovom sektore zabezpečiť 
kontinuálne a stabilné financovanie. Z tohto dôvodu 
je financovanie organizácie potrebné diverzifikovať 
do viacerých zdrojov. Pôvodný plán financovania 
organizácie na tretiny - 1/3 príspevky členov, 1/3 granty, 
dary a 2%, 1/3 zisk zo spoločnosti Služby Slovensko.
Digital, sa zatiaľ nepodarilo dosiahnúť. Najstabilnejším 
zdrojom financovania sú členské príspevky, potom dary 
a 2%. Pomerne dôležitým zdrojom sú ešte granty, ale ide 
o nestabilný zdroj financovania. V najbližších rokoch 
bude potrebné zmeniť koncept financovania a organi-
začného modelu združenia s cieľom jeho stabilizácie 
a agilného reagovania na nepredvídané situácie.

Koncom roka 2020 sa začal proces zmeny na poste 
výkonného riaditeľa s platnosťou od 1.1.2021.
Ďakujem celému tímu Slovensko.Digital, členom 
Slovensko.Digital, IT komunite, fanúšikom, podporova-
teľom a grantovým donorom. Vďaka vám sa nám darí 
spoločne rozvíjať organizáciu, ktorá má zmysel.

Som názoru, že aj iné agendy štátu by si zaslúžili po-
zornosť organizácie akou je Slovensko.Digital

Peter Kulich
Výkonný	riaditeľ	Slovensko.Digital
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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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Našim dlhodobým cieľom je vybudovať neziskovú 
organizáciu, ktorá dokáže presadzovať a ukazovať, že 
lepšie štátne IT nie je sci-fi. Od začiatku sme vedeli, 
že potrebujeme diverzifikovať zdroje našich príjmov 
a snažili sa o udržateľné financovanie, ktoré by zároveň 
ukazovalo, že sme konkurencieschopní aj v komerč-
nom sektore. V roku 2017 sme založili spoločnosť Služ-
by Slovensko.Digital, s.r.o., ktorej jediným spoločníkom 
je občianske združenie Slovensko.Digital. Táto spoloč-
nosť ukazuje, že dokážeme vytvárať pridanú hodnotu, 
ktorú si váži aj komerčný sektor.

Portfólio našich služieb zahŕňa rôzne produkty a služ-
by. Dátové služby Datahub a Autoform využívajú rôzne 
subjekty na obohacovanie dát interných systémov či 
zvyšovanie používateľského zážitku svojich klientov. 
Službu GovBox, ktorá slúži preposielanie dát zo schrán-
ky slovensko.sk na email, používa stále viac subjektov, 
teší nás najmä záujem o rôzne integrácie GovBox API 
do interných informačných systémov spoločností 
s veľkou agendou. 

Poskytujeme aj konzultačné služby, ktoré pomáhajú 
našim klientom zorientovať sa v spleti zákonov, povin
ností a možností, ktoré by im uľahčili život. 

Pomohli sme viacerým firmám s integráciami na 
slovensko.sk a pokračovali aj v zákazkovom vývo-
ji open-source komponentu na ľahšiu integráciu na 
slovensko.sk. Cez naše služby dnes už bežne denne 
pretečú tisíce správ či desiatky tisíc dopytov na dáta zo 
štátnych registrov.

Produkty a služby sú poskytované členom Slovensko.
Digital pro bono v rozsahu zodpovedajúcom ich člen-
skému programu.

Už pri vzniku spoločnosti sme sľúbili rovnakú trans-
parentnosť, akú používame pri zverejnení finančných 
zdrojov občianskeho združenia. Všetky výnosy a nákla-
dy 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

Tabuľka	č.	1	-	Krátka	finančná	správa	k s.r.o.
2020 2019

Výnosy 58901 56838

Tržby z predaja služieb 58891 56834

Ostatné výnosy 11 4

Náklady 53017 43748

Licenčný poplatok 2266 2166

Mzdové náklady 14308 12612

Programátorské a analytické práce 28254 12589

Právne služby a účtovné služby, ochrana OU 5298 9100

Nájom kancelárie 2721

Ostatné náklady 157 835

Opravné položky k pohľadávkam 575 181

Splatná daň z príjmov 1030 3544

Zisk/Strata po zdanení (+/-) 6019 13089

Služby Slovensko.Digital, s.r.o.
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Tím 
Slovensko.Digital
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Gabriel Lachmann 
Výkonný riaditeľ

Ľubor Illek 
Predseda rady, Opatrenia a verejná správa 

Ján Hargaš 
Verejné obstarávania  
(do apríla 2020)

Ján Suchal 
Vývoj a komunikácia

Vladimír Raučina 
Ľudské zdroje vo verejnej správe do  
(marca 2020)

Rado Bonk 
Presadzovanie politík a Red flags  
(do marca 2020)

Peter Kulich 
Verejné obstarávania a Platformy

Vladimír Falťan 
Lepšie služby a manažment podnetov

Juraj Dillinger 
Opatrenia a verejná správa  
(od decembra 2020) 

Matúš Kollár 
Marketing

Alena Schmidt 
Financie (do sep. 2020)

Petra Konkoľová 
Financie  
(od sep. 2020)

Pavol Zbell 
Programátor

Petra Plesníková 
Komunitný manažér 
(od mája 2020) + Koordinátor dobrovoľníkov 
a koordinátor vývojárov

Hana Benediktová 
Koordinátor dobrovoľníkov a koordinátor vývojárov 
(MD od sept. 2020)

Eva Ruttkayová 
Podpora chodu 
(do augusta 2020)

Zuzana Jankechová 
Office manažment a služby zákazníkom 
(od septembra 2020)

Michal Roháček 
Programátor

Stanislav Modrák 
Programátor

Jana Janotková 
(do feb. 2020)

03.1Tím
Slovensko.Digital

https://slovensko.digital/o-nas
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Organizovali sme prvý Hackday 
v roku na UX portály Návody.Digital 
(január 2020)

Organizovali sme VII. stretnutie členov, 
prvé v novom roku  
(január 2020)

Poslali sme otvorený list vedeniu STU 
ohľadom napätej situácie na FIIT  
(január 2020)

Vyzbierali sme viac ako 800 podpisov 
pod hromadnú pripomienku k Vyhláške 
o riadení IT projektov  
(február 2020)

Organizovali sme stretnutie 
komunity Slovensko.Digital   
(február 2020)

Organizovali sme Hackday na vývoj 
aplikácie Priznanie.Digital  
(marec 2020)

Organizovali sme seminár na tému 
Zlepšovanie elektronických služieb 
štátu a issue management   
(marec 2020)

Pripravili sme návrh verejnej politiky 
manažmentu podnetov   
(apríl 2020)

03.2

V boji s koronavírusom sa viac ako 90 
dobrovoľníkov okolo Slovensko.Digital 
podieľalo na iniciatíve slovensko.help. 
Spolupracovali sme s NASES, BRISK 
a aj s permanentným krízovým štábom. 
Zapájali sme sa do tvorby oficiálnej štátnej 
stránky korona.gov.sk  
(apríl 2020)

Z Rady Slovensko.Digital odišiel Ján Hargaš, 
ktorý sa stal poradcom podpredsedníčky 
vlády pre investície a informatizáciu 
(apríl 2020)

4.

2.

6.

8.

1.

5.

3.

7.

9.

10.

Tím 
Slovensko.Digital
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15.

12.

19.

20.

21.

22.

17.

14.

16.

13.

18.

Organizovali sme úspešný webinár s vysokou 
účasťou cca 100 ľudí na tému metodiky Red Flags 
vo verejnom obstarávaní  
(máj 2020)

Aktualizovali sme Správu o stave 
slovenského eGovernmentu 
(jún 2020)

Organizovali sme online VIII. stretnutie 
členov Slovensko.Digital  
(jún 2020)

Spustili sme aplikáciu na prípravu 
daňového priznania pre SZČO s paušálnymi 
výdavkami Priznanie.Digital 
(júl 2020)

Organizovali sme online hackathon na 
rozvoj nášho portálu Návody.Digital 
(september 2020)

Organizovali sme webinár na tému 
Covid-19: skúsenosti, ponaučenia 
a osvedčené postupy 
(júl 2020)

Organizovali sme IX. stretnutie členov 
Slovensko.Digital v hybridnom formáte 
online/osobne 
(september 2020)

Pripravili sme online diskusie o reformách 
v oblasti digitalizácie, o IT projektoch 
v realizačnej fáze či novinkách 
vo verejnom obstarávaní 
(október - november 2020)

Náš projekt Návody.Digital získal druhé 
miesto v kategórií Najlepší projekt 
digitalizácie spoločnosti na 
konferencii ITAPA  
(december 2020)

Organizovali sme online diskusiu o kvalitatívnych 
kritériách verejného obstarávania 
(december 2020)

Organizovali sme online diskusiu na tému Prečo 
potrebujeme štátnu softvérovú firmu?  
(december 2020)

Spolu s Transparency International Slovensko, 
Nadácia Zastavme korupciu, INEKO a Aliancia 
Fair-play sme iniciovali hromadnú pripomienku 
k návrhu nových pravidiel štátnych nákupov  
(december 2020)

11.
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 Ako už je zvykom, zmenou politickej garnitúry došlo 
aj prakticky zastaveniu všetkých prebiehajúcich ak-
tivít / projektov v rámci eGov. Nová vláda deklarovala 
svoje silné protikorupčné zameranie a s tým súvisia-
ce preverenie aktivít odchádzajúcej vlády. V sektore 
eGov tak zavládla silná skepsa k rýchlemu priebehu 
projektov, ba skôr až obavy z ďalšieho “grilovania” 
existujúcich projektov, t.j. zo podrobného preverovania 
každého projektu bez jasného metodického rámca, 
tlaku na dodávateľov na zmeny/zľavy, ktoré všetci 
ešte mali v živej pamäti po zmene garnitúry z r.2010 
(toto “grilovanie”, ktoré spôsobilo aj viac ako polročné 
zastavenie projektov, sa odvtedy anekdoticky spomí-
nalo ako jeden z údajne hlavných dôvodov pre ka-
tastrofálne nestíhanie a zlú synchronizáciu výsledkov 
projektov až do konca OPIS). Nová garnitúra deklaro-
vala, že takto to prebiehať tentokrát nebude. Zároveň si 
však (pochopiteľne) nové vedenie jednotlivých úradov 
prinieslo mimoriadne silnú nedôveru voči existujúcim 
dodávateľom, ale aj vlastným zamestnancom. Túto 
situáciu sme v S.D vyhodnotili tak, že našou úlohou 
je napomôcť v pozitívnych zámeroch novej vlády 
a nespôsobovať ďalšie brzdenie projektov ak to nie je 
nevyhnutné.

Na	jar	2020	MIRRI	deklarovalo,	že	vykoná	“rýchly	
audit	50	projektov	OPII”,	ktoré	dovtedy	už	boli	schvá-
lené.	Toto	preverenie	prebiehalo	mimoriadne	uzav-
retým	spôsobom,	kedy	nebolo	možné	na	ňom	nielen	
participovať, ale ani detailnejšie sledovať jeho priebeh, 
ako dôvod pre uzavretosť bol uvedený zámer neu-
možniť žiadnym externým subjektom “ovplyvňovať 
výsledky auditu”. Tento zámer je do istej miery po-
chopiteľný, avšak čo povaźujeme za už za čiarou bola 
nemožnosť akejkoľvek diskusie o metodike a žiadne 
informácie o priebehu aktivity. Aj na základe našich 
opakovaných žiadostí o väčšiu transparentnosť po-
stupne MIRRI zorganizovalo tri stretnutia s IT združe-
niami, kde “informovali o priebehu prehodnotenia”. Na 
stretnutí sme boli informovaní, že naše hodnotenia 

Red	Flags	boli	taktiež	jedným	z oficiálnych	vstupných	
podkladov	auditu	-	de-facto	to	boli	jediné	dostup-
né	systematické	štruktúrované	hodnotenia	(okrem 
povinných hodnotení v rámci schvaľovacích procesov 
OPII). Detailnejšiu metodiku prehodnotenia projektov 
MIRRI napriek opakovaným žiadostiami nezverejni-
lo. Hodnotená však bola iba organizačno-projektová 
stránka, nie biznis a IT stránka projektov. Žiadali sme 
pre aspoň vybrané projekty (najmä infraštruktúrne) 
vykonať aj posúdenie z týchto ďalších stránok a hoci 
nám to bolo prisľúbené (aka. “deep-dive hodnotenie”), 
toto sa - pokiaľ vieme - nikdy neuskutočnilo.

Postupne medzi májom - augustom 2020 sme boli 
oboznámení s výsledkom hodnotení. Niekoľko projek-
tov bolo na základe hodnotení zrušených, pre abso-
lútnu väčšinu však bolo iba stanovené “požiadavky 
na úpravy”, po ktorých projekty mali pokračovať ďalej. 
Všetky informácie o tejto aktivite sme sprostredkúvali 
na platforme.

Pre oblasti, na ktoré sa MIRRI sústredilo (napr. posilne-
nie interných ľudských zdrojov), následne pripravilo 
materiál a uznesenia Vlády SR, ktorý sme aj 
pripomienkovali. =linka Niektoré OPII projekty boli 
zrušené s tým, že vývoj príslušného IS bude realizova-
ný príslušným OVM interne - napr. Obchodný register 
/ Ministerstvo spravodlivosti.

04.1Investigatíva
“Štandardný priebeh” v tejto oblasti bol v r.2020 
podstatne zmenený najmä parlamentnými voľbami vo 
februári 2020, ale taktiež pandémiou koronavírusu. 
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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. Sa-
mostatne alebo v spolupráci s orgánmi verejnej moci 
sme prispeli k viacerým návrhom riešení a verejných 
politík, ktoré by po ich implementácií boli prínosom 
pre eGovernment. Aktívne sme prinášali aj vlastné 
riešenia, ktoré môžu byť  (a niektoré aj boli) zapraco-
vané do legislatívy alebo fungujú ako príklad dobrej 
praxe pre odborníkov z verejnej správy.  

Verejné	obstarávania
V roku 2020 sa ukázal problém aplikácie Koncepcie 
nákupu IKT do praxe. Nepodarilo sa rozbehnúť proces 
riešenia vendor lock-inu. Proces navrhnutý v Kon-
cepcii nákupu nebol aplikovateľný v praxi. Narazi-
lo sa na legislatívne problémy zákona o verejnom 
obstarávaní.

Ukázalo sa, že Slovensko.Digital je jednou z organi-
zácií, ktorá sa aktívne venovala téme prípravných 
trhových konzultáci (PTK). V roku 2020 viacero 
organizácií realizovalo PTK a práve Slovensko.Digital 
požiadali o konuzltácie alebo pomoc s prípravou PTK. 
Zisťovali sme aj spätnú väzbu a jednotlivé orgány 
verejnej moci si PTK pochvaľovali.

V roku 2020 ÚVO vyhovelo podnetu Slovensku.
Digital voči spôsobu nákupu internetovej konektivy 
a digitálnych služieb. Potvrdilo, že doterajší postup 
realizovaný jednotlivými orgánmi verejnej moci bol 
protizákonný. Toto rozhodnutie vytvára priestor pre 
otvorenú súťaž.  

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.
V roku 2020 sa ukázala v plnej miere absencia vlast-
níka témy na MIRRI. Primárne z tohto dôvodu tento 
koncept úplne stojí.

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.

V roku 2020 sa ukázala v plnej miere absencia vlast-
níka témy na MIRRI. Primárne z tohto dôvodu tento 
koncept úplne stojí. 

Pozitívne sa dá hodnotiť, že v roku 2020 sa začalo 
s prehodnotením projektu pre vybudivanie centrálnej 
API GateWay platformy.

04.2Presadzovanie 
opatrení
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04.3Presadzovanie 
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. 

V roku 2020 sa ukázala v plnej miere absencia vlast-
níka témy na MIRRI. Primárne z tohto dôvodu dôleži-
té problémy v téme vládneho cloudu úplne stoja.  

My Data
V tejto oblasti počas roku 2020 prebiehala najmä 
systematická snaha MIRRI pripraviť Zákon o úda-
joch. Za Slovensko.Digital túto aktivitu podporuje-
me, naše pohľady sme si s MIRRI prediskutovali, na 
rokovaniach pracovnej skupiny a aj na samostatných 
stretnutiach. Zákon bol predložený do MPK, podali 
sme k nemu pripomienky, avšak vzhľadom na veľké 
množstvo zásadných pripomienok (aj tých “celé 
stiahnuť”) sa MIRRI nepodarilo predložiť návrh záko-
na na rokovanie Vlády SR.

Manažment	podnetov
V téme manažmentu podnetov (projekt Lepšie služ-
by) sme pokračovali v spolupráci s NASES, sekciou 
informatiky Finančnej správy SR a Behaviorálnou 
kanceláriou MIRRI. Využívali sme aj námety získané 
v diskusiách k semináru Zlepšovanie elektronických 
služieb štátu a issue management. Počas riešenia 
podnetov na zlepšovanie eGov z nášho portálu lep-
siesluzby.sk sme ďalej nadviazali kontakty s IT špe-
cialistami a zodpovednými úradníkmi zo Sociálnej 
poisťovne, Ministerstva spravodlivosti SR, Minister-
stva vnútra SR, Sociálnej poisťovne, a sprostredkovali 
sme vyriešenie 35 z 60 nahlásených podnetov, a po-
kračujeme v riešení. Vďaka tomu napríklad rezort 
spravodlivosti publikoval  otvorené dáta o znalcoch, 
čo umožnilo aj zjednodušený prístup k znalcom pre 
odhady cien nehnuteľností pri vybavovaní úveru. 
Podarilo sa nám prispieť k riešeniu viacerých prob-
lémov s elektronickými podpismi, k zmene v osved-
čení o evidencií vozidla pre konateľa spoločnosti či 
úprav elektronických formulárov.

Správa	o stave	eGovernmentu
Dokument Správa o stave eGovernmentu sme začiat-
kom roka 2020 aktualizovali a následne sme sa sú-
stredili na presadzovanie návrhov v ňom uvedených 
- najmä kvalita elektronických služieb z pohľadu 
používateľa, riadenie eGovernmentu, verejné obsta-
rávanie, ľudské zdroje. Najmä v oblasti kvality služieb 
sú aj viditeľné výsledky.
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O štátnom IT sa veľa hovorí, no máloktorý kritik aj 
ukáže, ako by si to predstavoval v praxi. Aj preto sami 
vytvárame riešenia a rozvíjame spolupráce, aby sme 
úradom a firmám ukázali, že naše návrhy sú reálne 
a nemusia byť ani drahé a komplikované. 

V roku 2020 sme: 
  pokračovali v poskytovaní dátových služieb Auto-

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

nok GovBox a GovBox API,
 poskytovali konzultácie pre integráciu na 

 slovensko.sk pre viaceré subjekty,
  udržiavali a rozširovali open-source komponent 

pre ľahšiu integráciu na slovensko.sk,
  aj vďaka účasti dobrovoľníkov sme obohatili pro-

jekt Návody.Digital o novú funkcionalitu a návody. 

Návody.Digital
Začiatkom roka sa nám podarilo zorganizovať ešte 
zopár osobných aktivít ako napr. stretnutie s ko-
munitou a taktiež dva Hackdays. Jeden z nich bol 
zameraný na vylepšenie UX/UI na portáli Návody.Di-
gital a druhý na rozbehnutie príprav tvorby aplikácie  
Priznanie.Digital na spracovanie daňového priznania 
pre SZČO. Z dôvodu pandémie Covid-19 bol termín 
podania daňového priznania (DP) posunutý na ne-
určito a koncom leta sa stanovil na 2.11.2020. Prvú 
verziu aplikácie sme spustili už v Júli 2020, a tak sme 
ju do posledného avizovaného termínu na podanie 
DP stihli spolu s komunitou dokonca vylepšiť.
 
Máme za sebou aj ďalšiu novú skúsenosť, a to z or-
ganizovania online hackathonu, ktorý sa konal 
v septembri. Pôvodne bol plánovaný v Žiline, s cie-
ľom angažovať aj komunitu mimo Bratislavy, avšak 
pandemická situácia nám neumožnila stretnúť sa 
osobne. Tak sme namiesto v Žiline skončili v online. 
Samozrejme, osobné stretnutie nemôže nahradiť 
žiadna online platforma, 

no aj napriek tomu bola účasť približne 15 dobro-
voľníkov. Pracovali sme na nových funkcionalitách 
a vylepšeniach, ako aj nových návodoch. Za podpory 
členských firiem Websupport, Adastra a Titans free-
lancers sa nám podarilo pripraviť a dodatočne odo-
vzdať aj super balíčky ako odmenu pre účastníkov.

V novembri sme zorganizovali workshop pre za-
mestnancov spoločnosti ESET, aby sme v rámci CSR 
programu opäť naštartovali spoluprácu, predstavili 
možnosti zapojenia sa do niektorého z našich pro-
jektov. Výsledkom bol začiatok spolupráce práve na 
projekte Navody.Digital s novými siedmimi ľuďmi.

Projekt Návody.Digital koncom roka 2020 získal 
druhé miesto pri udeľovaní Ceny ITAPA v kategórií 
Najlepší projekt digitalizácie spoločnosti. Táto cena 
a zároveň aj veľká vďaka patrí všetkým dobrovoľní-
kom, ktorí či už počas hackathonov, hackdayov, alebo 
po večeroch pomáhajú tento interaktívny portál stále 
rozvíjať a zlepšovať! Portál vznikol v rámci nášho 
projektu „Aj Ty si Slovensko.Digital“ podporeného 
z Active Citizens Fund - Slovakia, ktorý je financo-
vaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. 
Správcom programu je Nadácia Ekopolis v spolupráci 
s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpat-
skou nadáciou.

Portál Návody.Digital za rok 2020 využilo viac ako 
163 tisíc používateľov, ktorí si stránky v rámci tohto 
portálu zobrazili viac ako 836 tisíckrát.

04.4Príklady riešení 
/ekosystém 
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V roku	2020	sa	k nám	pridali	tieto	firmy:	
 ui42
 IOPS
 gd - Team

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

Pokračujeme	v dobrovoľníckom	CSR	
programe	s novými	tvárami	z ESET	
Na konci roka sme opäť zorganizovali workshop 
pre zamestnancov z ESET a predstavili im aktivity 
v rámci Slovensko.Digital, do ktorých sa môžu zapo-
jiť. Výsledkom je sedem nových nadšencov, s ktorý-
mi sme rozbehli spoluprácu.

Pokračovali	sme	aj	v partnerskom	projekte	
Lepšie	služby	s EEA  
Projekt Lepsiesluzby.sk, ktorý sme začali  rozvíjať 
v spolupráci so spoločnosťou EEA, má za cieľ trans-
parentne informovať kompetentné úrady o chybách 
v eGovernmente a zapojiť komunitu do nahlasova-
nia podnetov. Od oficiálneho spustenia portálu do 
prevádzky v decembri 2019 sme počas roka dostali 
60 podnetov, úspešne sme z nich vyriešili a uzavreli 
35 podnetov a pokračovali v riešení ďalších, najmä 
dlhodobého charakteru.

Organizovali	sme	Hackdays	a Hackathony	
aj	s našimi	členmi	 
Začiatkom roka sa nám podarilo ešte naposledy 
stretnúť osobne na dvoch Hackdayoch, na ktorých 
sme spoločne kreatívne pracovali na nový veciach 
a zároveň jednotlivé existujúce projekty posunuli 
vpred.

V spolupráci s našimi členmi - Adastra, Titans fre-
elancers a WebSupport sme organizovali prvý celo-
denný online Hackathon Návody.Digital, ktorý pomo-
hol opäť vylepšiť projekt Návody.Digital a skúsili sme 
si tak výhody, ale aj úskalia tejto online verzie. Medzi 
účastníkmi boli aj zamestnanci z členských firiem.

Začali	sme	organizovať	online	odborné	dis-
kusie	a webináre	 
Koncom roka sme prišli s (pre nás novým:) formátom 
online diskusii a využili tak situáciu, v ktorej sme 
sa všetci ocitli, v náš prospech. Diskusie na rôzne 
aktuálne témy sme začali organizovať prostredníc-
tvom platformy Zoom a ako livestream na našom 
Facebooku, čím sa nám podarilo osloviť veľkú časť 
odbornej, ale aj širokej verejnosti. Medzi niektorými 
diskutujúcimi boli aj členovia ale najmä zástupcovia 
subjektov, ktorí sa danej téme najviac venujú, a tak 
vedeli poskytnúť potrebné informácie a odpovede 
na otázky, ktoré prichádzali z publika. Ku všetkým 
témam sme pred samotnou online diskusiou otvorili 
aj vlákna na našej platforme, v ktorých sa aj naďalej 
pokračuje. So spoločnosťou ESET sme zorganizovali 
webinár na tému Covid-19: skúsenosti, ponaučenia 
a osvedčené postupy. 
V roku 2020 sa členská základňa Slovensko.Digital 
rozšírila o tri firmy.

04.5Členovia 
& komunita  
Obrovské ďakujem patrí aj tento rok našim členom 
a komunite, ktorí sú vždy pripravení priložiť ruku 
(a myšku) k dielu, alebo akokoľvek inak pomáhať. 
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V roku 2020 sa k nám pridali noví členovia, ale čo je dôležitejšie, zostali 
s nami aj tí “starí”. Firmy a jednotlivci, ktorí sa pridávajú do Slovensko.
Digital, chcú byť súčasťou slušnej a etickej komunity, ktorá vlastným 
angažovaním sa, chce zmeniť štátne IT k lepšiemu. 

04.6Členovia
& komunita  

Zoznam členov Slovensko.Digital za rok 2020
     
Liga výnimočných

     
Stredná firma

     
Malá firma

     
Individuálni členovia

     
V roku 2020 sa členská základňa 
Slovensko.Digital rozšírila o tri firmy

Michal Barla
Marián Dudek
Michal Blažej
Samuel Ondrek

Peter Papp
Pavol Lukáč
Erika Kusyová

Martin Kuštek
Filip Likavčan ui42

IOPS
gd - Team
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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

04.6Členovia OZ
Slovensko.Digital
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Komunita 

05
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23. 1. 2020

8. 2. 2020

7. - 8. 3. 2020

20. 5. 2020

10. 6. 2020

19. 9. 2020 

24. 9. 2020

13. 10. 2020

Vll. Stretnutie členov Slovensko.Digital, Bratislava 

UX HackDay, Bratislava 

Hackday aplikácia priznanie.digital, Bratislava  

online webinár RedFlags, Bratislava 

Vlll. online Stretnutie členov Slovensko.Digital, Bratislava 

Hackathon Návody.Digital, Bratislava 

lX. Stretnutie členov Slovensko.Digital, Bratislava (hybridný formát)

online diskusia (reforma Digitalizácie z Plánu obnovy), Bratislava

05.1Komunita

Aktívnym zapojením komunity sa nám v roku 2020 
podarilo naplno rozbehnúť projekt Návody.Digital, 
či spustiť aplikáciu na vybavenie podania daňového 
priznania pre živnostníkov s paušálnymi výdavkami. 
Komunita sa počas celého roka aktívne zapájala do 
iniciatív súvisiacich s podporou a uľahčením pan-
demickej situácie a podieľala sa na tvorbe viacerých 
riešení ako napr. na tvorbe stránky korona.gov.sk 

a riešení, ktoré ľuďom pomáhali lepšie sa orientovať 
vo všetkých informáciach a uľahčovali tak zvládnu-
tie pandémie. Veľmi aktívna tiež bola v diskusiách na
Platforme slovensko.digital a sociálnych sieťach.

Komunita Slovensko.Digital opäť potvrdila, že je pripravená 
nezištne pomôcť v realizácii dobrých nápadov a projektov. 

Komunitné a členské stretnutia
Začiatkom roka sa nám podarilo ešte naposledy stretnúť osobne na 7. stretnutí členov a dvoch Hackdayoch, 
na ktorých sme spoločne kreatívne pracovali na nový veciach a posúvali aj jednotlivé existujúce 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

05.2Komunita

Najaktívnejší členovia komunity 2020
Platforme, ale žiaľ pandémia Covid-19 zasiahla aj túto 
oblasť aktivít Slovensko.Digital. Odovzdávanie oce-
není sa tentokrát nekonalo osobne na strenutí komu-
nity, ale samozrejme ceníme si každú jednu aktivitu, 
pripomienku, klik, príspevok na Platforme zo strany 
členov komunity. 

Najaktívnejší prispievateľ
@jody

Majster otvárač tém
@Rene_Valent

Stalker roka - najviac prečítaných príspevkov.
@vliv2

Prokrastinátor roka - najviac návštev za rok
@rho

Miláčik publika - najviac likes
@IvanK

Slniečkár roka - najviac rozdaných likes
@hanecak

Autor najpopulárnejšej  témy roka
@Val - Administrácia plošného testovania

Najviac diskutovaná téma “Pripomienkovanie”
@gla - Národný integrovaný plán reforiem - 
Digitalizácia

Najviac diskutovaná téma “Pripomienkovanie”
@romanh - Nemožnosť podpísať podanie certifiká-
tom z eID

Úradník roka - odvážni úradníci, ktorí píšu na platfor-
mu, ďakujeme všetkým. Ale veľa z nich tu prispieva 
anonymne.
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05.3Komunita

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

Ľubor Illek

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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Poďakovanie

06
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Naša myšlienka by nemala šancu na úspech, ak by 
neexistovali výnimoční ľudia, ktorí ju boli ochotní 
podporiť pri štarte. Veľmi nás teší, že existuje 

skupina firiem a organizácií, ktorej nie je ľahostajné 
to, ako e-government na Slovensku funguje, a ktoré 
nám umožnili pracovať na jeho zlepšení. Ďakujeme. 

06.1Firemní  
podporovatelia
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Ďakujeme darcom, podporu tejto komunity si veľmi vážime 
a ďakujeme každému jednému. 

06.2Individuálni darcovia 
- jednorazoví

A. Ringlerova
Alena Baricova
Alexander Benko
Alexander Wald
Andrea a Peter Netri
Andrej Nestina
Andrej Struhačka
Anonymný Podporovateľ
Anton Kovalčík
Anton Zajac Zajac
Arpas Tibor
Balogh Ladislav
Barbora Dendis
Beata Krausová
Bocinec Stanislav
Boris Fugger
Boris Hudec
Branislav Kátlovský
Branislav Varsik
Brozman Viliam
Burgerová Vilma
Csiba Dominik
Dalibor Slavik
Dana Olah
Daniel Democko
Daniel Harcek
Daniel Mišina
Daniel Radocha
Danka Babincová
David Cacik
Dodek Radoslav
Dominika Borsukova
Dušan Štrocholec
Erich Stark
Erika Chalányová
EVA BALAZOVA
Filip Hric
Gabika Stopkova
Gabriel Csendes

Hana Severinova
Heliodor Macko
Herdova Petra
Igor Polakovic
Imriska Samuel
Ivan Babulic
Ivan Kvasnica
Ivan Pleva
Ivan Satek
Ivana Jackaninova
Jakub Gavornik
Jakub Goda
Jakub Krajcovic
Jakub Ptacin
Jakub Trizna
Jan Cifra
Jan Durinda
Jan Dzvonik
Ján Halaša
Jan Korecky
Ján Osuský
Jana Ftacnik Pastorkova
Jano Suchal
Jaroslav Lecký
Jaroslav Michalco
Jaroslav Mišura
Jaroslav Šleboda
Jendek Tomas
Jokay David
Jozef Gruchalák
Jozef Hajnala
Jozef Ličko
Jozef Svitek
Júlia Gabčanová
Juraj Bencúr
Juraj Dudak Dudak
Juraj Ďurech
Juraj Mazanik
Juraj Michálek

Juraj Mikulášek
Juraj Slanička
Juraj Šprlák
Juraj Vilagi
Karol Surovy
Karol Vinš
Keder Pavel
Kmetko Jan
Kokotov Kráľ
LADISLAV GÁLIK
Ladislav Pomothy
Lipták Martin
Ľubomír Ftáčnik
Ľubomír Sirotný
Lucia Jarošová
Lucia Pašková
Lucia Šupáková
Lukas Durfina
Marek Adamov
Marek Angermayer
Marek Mrazik
Marek Sivčo
Marek Subrt
Marek Vancura
Marek Wilhalm
Maria Hanulova
Maria Semanakova
Marian Vajdecka
Mário Olšovský
Maroš Plšík
Marta Fedorkova
Marta Leová
Martim Kršák
Martin Bartos
Martin Djablik
Martin Ftáčnik
Martin Kontsek
Martin Kopáč
Martin Račák
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06.3Individuálni darcovia 
- jednorazoví

Martin UHnak
Martin Vician
Matej Bádal
Matej Pivarči
Matej Urbašík
Matus Cimerman Cimerman
Matúš Kužma
Matúš Soták
Matuska Lukas
Matuzova Zlata
Michaela Szomolányi
Michal Adda
Michal Belicka
Michal Čenger
Michal Greško
Michal Homola
Michal K
Michal Kajan
Michal Kališ
Michal Lubelec
Michal Maly
Michal Ptačin
Michal Simkovic
Michal Štefkovič
Michal Vyletelka
Michal Žilinčan
Milan Babčanec
Milos Hemerka
Miro Jánošík
Miroslav Dzurovcin
Miroslav Gerbel
Miroslav Košík
Miroslav Rozenberg
Nerád Matúš
Nestiak Michal
Netri Peter

Ondrej Dereceni
Ondrej Socuvka
Paňko Martin
Patrik Bascan
Pavel Babal
Pavla Matej
Pavol Riška
Pavol Salgari
Pavol Zlacký Zlacký
Peter _
Peter Feldsam
Peter Kajan
Peter Klinda
Peter Kurocka
Peter Mihalik
Peter Ondrejkovic
Peter Pavlík
Peter Pecho
Peter Roman
Peter Šlavka
Peter Stohl
Peter Tisoň
Peter Verbo
Petra Dzurovcinova
Rado Kysucky
Radoslav Feďo
Radoslav Iždinský
Rastislav Koprivňanský
Rastislav Lamoš
Rastislav Marko Marko
Rastislav Prokopic
Réka Egyházi
Renata Blahova
Riska Libor
Róbert Móro
Roman Czífery

Roman Krska
Roman Porubsky
Roman Sluka
Sabo Adrián
Satek Ivan
Schmotzer Marian
Simona Móciková
Slavomira Urbanova
Slivka Peter
Stanislav Sklenka
Stano Suchar
Štefan Ľupták
Stefkovic Michal
Suroviak Jozef
Tibor Blenessy
Tibor Kaputa
Timko Darius
Toman Miroslav
Tomáš Durčák
Tomas Klempai
Tomas Kokolevsky
Tomáš Nejedlý
Tomáš Peitl
Tomas Sokol
Tomas Virgl
Tóth István
Unknown Unknown
Vladimír Baláž
Vladimír šlepecký
Vladimir Solanic
Vlado Zlatos
Y X
Zamestnanci Innovatrics
Zuzana Behríková
Zuzana Benková
Zuzana Molnarova

Taktiež ďakujeme darcom, ktorí podporili náš projekt Návody.Digital prostred-
níctvom 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 
financovanie našich aktivít.

06.4Individuálni darcovia 
- pravidelní

Alica Kačengová
Anita Bukusova
Anton Oleš
Balázs Orbán
Benko Alexander
Csiba Dominik
Daniel Čistý Čistý
Daniel Rabina
David Dutko
Dominik Kloska
Dušan Kraxner
Erich Stark
Falat Juraj
Fedor Petrík
Frantisek Fecko
Frco Lubos
Hana Severinova
Igor Gomboš
Igor Rjabinin
Igor Varnai
Ivan Baltay
Ivan Košdy
Ivan Kvasnica
Ivan Satek
J P
Jakub Daubner
Jakub Konček
Jan Gabrhel
Jan Hargas
Jan Pavlik
Ján Perďoch
Ján Šalko
Jana Vojtková
Jozef Paulišin
Jozef Szadvari
Julius Retzer
Juraj Hercko
Juraj Krumpolec
Juraj Kužma

Juraj Višňovský
Lukáš Poláček
Lukáš Staňa
Marek Adamov
Marek Hattas
Marek Kišucký
Marek Wilhalm
Maria Kalivodova
Marian a Petra Ivanovci
Marián Biel
Marian Rusnak
Marianna Andreeva
Marsina Marsina
Martin Basila Basila
Martin Drgona
Martin Dunaj
Martin Kiss
Martin Kralik
Martin Kukol
Martin Lipták
Martin Nečas
Martin Račko
Martin Sirotka
Martin Zichacek
Matej Oravec
Matej Šrámek
Matus Hruz
Matuska Lukas
Michaela Krskova
Michal Brat
Michal K
Michal Kevický
Michal Kovacs
Michal Kuchar
Michal Lacko
Michal Mazar
Michal Sedlak
Michal Somora
Michal Vranec

Michal Zlatoš
Milan Freml Freml
Milan Vodicka
Milos Hajdusek
Miloš Šrámek
Miroslav Gazdura
Miroslav Hetteš Hetteš
Miroslav Kanovsky
Miroslav Pikus
Miroslav Radic
Monika Bandurova
Neinvestičný fond Ľudia 
Ľuďom, n.f.
Ondrej Klučka
Ondrej Socuvka
Patrik Podhorný
Pavol Kincel
Peter Brečka
Peter Dendis
Peter Morihladko
Peter Ondrejkovic
Peter Rúfus
Peter Truchlý
Peter Urban
Radoslav Hiko Hiko
Rastislav Bolješik
Roman Sluka
Samuel Snopko
Soňa a František 
Jászberényi
Stanislav Ulicny
Stefan Cupil
Štefan Ľupták
Štefan Šimík
Tatiana Staruchova
Tibor Kaputa
Tibor Mócik
Tina Lickova
Tomáš Hološ

Tomas Hornicek
Tomáš Michalec
Tomáš Minčeff
Tomáš Nejedlý
Tomáš Pytel Pytel
Tomas Sirny
Tomáš Vavrák
Tomas Zbynovsky
Tomáš Zvarík
Veronika Osvaldová
Veronika Ranušová
Veronika Ševčíková
Vlastimil Kocián
Y X
Zdenko Brezovic
Zoltán Pulai
Zuzana Felixová
Zuzana Janovčíková
Zuzana Kunertova
Zuzana Valkova
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Financovanie

07
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Naším dlhodobým cieľom je stabilná a dlhodobo udržateľná štruktúra financovania založená na diverzifikácii 
príjmov a ich rovnomernom rozdelení. Pôvodnú víziu “tretinkového” financovania aktivít občianskeho zdru-
ženia (Graf č. 1), podľa ktorého jednu tretinu príjmov by tvoril výnos z predaja služieb spol. Služby Slovensko.
Digital s. r. o. sa doposiaľ nepodarilo dosiahnuť. 

07.1Financovanie

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 Plánovaný Podiel jednotlivých druhov príjmov na celkovom financovaní - 
    pôvodný plán v r. 2017

Spoločnosť Služby Slovensko.Digital s. r. o. prosperuje 
a je sebestačná, a ako sme uviedli vyššie, je primerane 
zisková, ale ako zdroj financovania aktivít občianskeho 
združenia to nie je. V roku 2020 tvorili takmer polovicu 
príjmov občianskeho združenia členské príspevky, kto-
ré sa čoraz výraznejšie javia ako najstabilnejší a naj-
podstatnejší zdroj financovania občianskeho združenia 
Slovensko.Digital. Porovnateľnú výšku zdrojov sa nám 
podarilo získať dobiehajúcimi grantmi, darmi fyzických 
osôb a podielmi 2% zaplatenej dane komunity podporo-
vateľov Slovensko.Digital (Graf č. 2). Granty, dary a po-
diel zaplatenej dane sú najmenej stabilným zdrojom 
financovania, keďže je veľmi ťažké plánovať ich výšku. 
V roku 2020 prešli naše projekty do záverečnej fázy, 
poklesli nám tým aj celkové príjmy oproti minulému 
roku, kedy viac ako polovicu našich príjmov tvorili tie 
grantové. Venovali sme sa trom veľkým projektom:

1.	projekt	zameraný	predovšetkým	na	tvorbu	a presa-
dzovanie	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 sprá-
va bol ukončený v máji 2020, následne na jeseň roka 
2020 sme absolvovali finančnú kontrolu z Ministerstva 
vnútra Slovenskej Republiky a po malých upresneniach 
sme ho finálne uzavreli až začiatkom roka 2021.

2.	participatívny	projekt	Aj	Ty	si	Slovensko.Digital 
podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je finan-
covaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. 
Správcom programu je Nadácia Ekopolis v spolupráci 
s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpat-
skou nadáciou (začiatok realizácie Júl 2019). Počas toh-
to projektu vzniklo mnoho návodov.digital, appka pre 

podanie daňového priznania pre živnostníkov s paušál-
nymi výdavkami. Vďaka ich podpore sme sa mohli 
venovať aj projektu Lepšie.služby. Prostredníctvom 
tohto projektu môže verejnosť upozorniť na problémy 
štátnych elektronických služieb, príp. zadať návrhy na 
ich zlepšenie.

3.	investigatívny	projekt	Red	Flags, ktorý je dlhodobo 
podporovaný a rozvíjaný vďaka Fondu pre transpa-
rentné Slovensko v Nadácii Pontis (začiatok realizácie 
sa viaže na vznik o.z. v roku 2016). Hlavným cieľom 
projektu je prispieť k úspešnej a kvalitnej realizácii pro-
jektov informatizácie verejnej správy identifikovaním 
kritických miest a potenciálnych rizík

Tržby z predaja 
služieb 

73 304,00 €
33%

Členské
 príspevky 
73 304,00 €

34%

Granty, dary 
73 304,00 €

33%

Členské príspevky 

Dary a granty

Tržby z predaja služieb
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Pandémia zapríčinila nielen posun termínov ukončenia projektov, ale 
aj posun vyhlásenia nových grantových výziev o niekoľko mesiacov, čo 
skomplikovalo finančné plánovanie združenia.

V roku 2020 veľká časť našich aktivít bola definovaná 
dobiehajúcimi projektmi. Podstatnú časť nákladov 
tvorili tzv. general aktivity. Táto veľká skupina nákla-
dov zahŕňa náklady spojené s bežným chodom orga-
nizácie, ale aj personálne náklady odborníkov, kedy 
sa venovali odborným konzultáciám a ďalším činnos-
tiam okolo eGovernmentu definovaných v stanovách 

združenia. Postupne sme začali podrobnejšie sledovať 
jednotlivé činnosti a aktivity, zároveň štruktúrovať 
náklady, ktoré vznikajú napr. pri už spomínaných 
odborných konzultáciách a spoluprácach s externý-
mi subjektmi, po ktorých začal byť v roku 2020 veľký 
dopyt. Náklady štruktúrované podľa vybraných aktivít 
približuje nasl. graf (Graf č. 3).

07.2Financovanie

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.2 Podiel jednotlivých druhov príjmov na celkovom financovaní - aktuálny rok

Granty, dary 
108 109,00 €
49%

Členské
príspevky 
105 486,00 €
48%

Tržby z predaja
služieb
6 318,00 €
3%
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07.3Financovanie

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.3 Štruktúra nákladov podľa aktivít

General - chod organiz. (réžia, 
pers. nákl., mand. zmluvy a iné)

General - marketing 

General komunita a členovia

PS a pripomienkovanie

Red Flags

Návody.Digital

Lepšie služby

Ekosystém (nový vývoj + odpisy)

Konzultácie (spolupráce)

General - chod organiz. 
98 468,93 €
43%

General komunita 
a členovia
13 318,60 €
6%

General - marketing
13 704,53 €
6%

Lepšie.Služby
18 393,96 €
8%

Návody.Digital
7 646,07 €
4%

RedFlags
25 650,00 €
11%

RedFlags
25 650,00 €
11%

PS a pripomienkovanie
27 983,92 €
12%

Ekosystém  
(nový vývoj + odpisy)
22 656,40 €
10%

Konzultácie  
(spolupráce)
0,00 €
0%
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07.4Financovanie

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.4 Prehľad zdrojov financovania aktivít

Ako sme uviedli vyššie, množstvo aktivít sme museli prispôsobiť zdrojom 
financovania. Mozaiku financovania našich aktivít je vyzobrazená nižšie 
(Graf č. 4)

Aktivity

Konzultácie 
(spolupráce)

Ekosystém 
(nový vývoj + odpisy)

Lepšie.Služby Návody.Digital RedFlags Ps a 
pripomienkovanie

General
komunita 
a členovia

General
marketing

General - 
chod organiz.

 (réžia, pers. nákl., 
mand. zmluvy 

a iné)

5 647,18 €

3 606,02 €
1 373,41 €

13 414,52 €

2 629,50 €

9 781,84 €

10 650,00 €

4 580,30 €

15 000,00 €

17 038,86 €

13 318,60 €

10 589,54 €

3 114,99 €

5 875,99 €

6 858,00 €

72 405,92 €

24 027,31 €

Členské príspevky

Dary FO OP EVS (Európsky soc. fond)

Ekopolis (Nórske fondy) Podiel 2 % dane Nadácia Pontis

Tržby zdaňované
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07.5Financovanie

Aktuálny rok
2020

Predchádzajúci rok
2019Výnosy

Členské príspevky 94,836 99,648

   Členovia - firmy 94,036 98,948

   Členovia - jednotlivci 800 700

Dary a granty 118,759 201,014

   Firemní darcovia 10,650 12,000

   Dary - ĽudiaĽuďom.sk, StartLab 7,247 11,613

   2 % z dane 10,816 12,945

   Operačný program Efektívna verejná správa 34,811 136,152

   Nadácia Pontis 15,000 15,600

   Active citizens funds 40,235 12,704

   US Embassy

Tržby z predaja služieb 2,266 11,433

   Licenčná zmluva Služby Slovensko Digital, s.r.o. 2,266 2,166

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

   Tržby z predaja prémiových sl. ekosystému -128

Ostatné 4,052 4,101

Výnosy spolu 219,912 316,195

Náklady

Mzdové náklady vrátane zákonných poistení 141,413 203,315

Projektový manažment a konzultačná činnosť 29,207 40,805

Programátorské služby 21,395 18,507

Administratívne služby 1,023

Cestovné 846

Fundraising 249 418

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

3,822 7,525

Softvérové a hostingové služby (Amazon, Sendinblue, Atlassian) 596 1,745

PR a marketing 6,581 14,597

Monitoring médií 4,500 3,600

Náklady na reprezentáciu 1,270 5,957

Prenájom priestorov, upratovanie, kancelárske potreby 3,636 6,723

Ostatné služby 2,195 422

Odpisy - Autoform/Datahub/GovBox 11,733 14,342

Tabuľka č.2 Štruktúra výnosov a nákladov Slovensko.Digital o.z. 
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Opravné položky 58 38

Ostatné dane a poplatky 7 6

Kurzová strata 3 3

Bankové poplatky 134 136

Splatná daň z príjmov z podnikateľskej činnosti

Náklady spolu 227,822 318,986

Výsledok hospodárenia - zisk/strata (+/-) -7,910 -2,791

Náklady 2020 2019

Investigatíva / Red Flags 25650 23606

   Projekt Red Flags 25650 23606

   Projektový manažment, konzultačná činnosť a administratíva

Presadzovanie opatrení 36643 143318

   Projekt Lepšie riešenia eGovernmentu v SR, OP EVS 36643 143318

   Projektový manažment, konzultačná činnosť a administratíva

Príklady riešení / Ekosystém 23310 32210

   Technická podpora ekosystému 10923 16689

   Projektový manažment, konzultačná činnosť a administratíva 0 0

   Odpisy GovBox, Datahub/Autoform 11733 14342

   Opravné položky 58 38

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

596 1140

   Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti

Členovia a komunita 47964 34503

   Projekt "Aj Ty si Slovensko.Digital" 40800 14116

   Manažment komunity 12945

   Projektový manažment, konzultačná činnosť a administratíva

   Komunikácia a marketing 6581 2357

   Cestovné 846

   Náklady na reprezentáciu 582 4240

Organizácia a chod občianskeho združenia 94255 85349

   Manažment organizácie 9152 22611

   Projektový manažment a konzultačná činnosť 16290 13077

   Administratíva, podpora chodu a finančné riadenie 10514 8479

   Ostatné osobné náklady 45463 27237

   Fundraising 499 418

   Konzultačné služby (právne, účtovné) 3822 6203

   Monitoring médií 3600 3600

   Ochrana osobných údajov

   Kancelária - nájomné, upratovanie, kancelárske potreby 3674 3157

   Ostatné náklady 1242 567

Spolu 227822 318986

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.



Výročná správa za rok 2020      35

Prílohy

08
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dátum médium názov

5.1.2020 startitup.sk Na využitie možnosti voliť zo zahraničia či mimo trvalého bydliska zostáva už len 5 
dní

8.1.2020 tyzden.sk Voliť zo zahraničia chce zatiaľ 30 000 Slovákov

10.1.2020 dennikn.sk Dnes je posledná možnosť zaregistrovať sa na hlasovanie v parlamentných voľbách 
zo zahraničia

14.1.2020 sme.sk Aplikácie na požiadanie o voľbu poštou využilo najmenej 86-tisíc občanov

23.1.2020 finance.sk 3 minúty klikania a vypĺňania a je to. Takto jednoducho môžete voliť zo zahraničia 
(návod)

28.1.2020 dennikn.sk Nový internet Edunet dostala vlani len stovka škôl, ministerstvo chce zvyšných 
dvetisíc stihnúť do augusta

31.1.2020 touchit.sk Otvorený list Slovensko.Digital k situácii na FIIT

31.1.2020 aktuality.sk Situácia na FIIT znepokojuje SK.Digital. Škola vysvetľuje postoj k voľbám

3.2.2020 dennikn.sk Ministerstvo financií pri IT tendri porušilo zákon, poškodilo súťaž, samo sebe zaplatí 
pokutu a všetko pôjde ďalej

5.2.2020 STV2 Personálne zmeny majú posilniť činnosť ÚVO

5.2.2020 zive.aktuality.sk Na FIIT vznikla ďalšia petícia, žiada zakopať vojnovú sekeru

6.2.2020 changenet.sk Hromadná pripomienka Slovensko.Digital k Vyhláške o riadení IT projektov

6.2.2020 domov.sme.sk Elektronické žiadosti o hlasovací preukaz treba vybaviť do budúceho pondelka.

7.2.2020 refresher.sk Nebudeš na voľby doma? Nevadí, vybav si hlasovací preukaz a choď voliť kdekoľvek 
na Slovensku!

8.2.2020 TA3 NBS pripravuje zákazky za státisíce

8.2.2020 mnt.sk Ján Suchal zo Slovensko.Digital upozornil na návrh vyhlášky úradu podpredsedu 
vlády

13.2.2020 Trend KOĽKO DIER MÁ DIAĽNIČNÉ MÝTO

19.2.2020 dennikn.sk Ako môže vyzerať nová vláda na Slovensku po voľbách 29. 2. 2020?

20.2.2020 sme.sk Slovensko.Digital má novú schránku pre podnety o štátnej správe

20.2.2020 touchit.sk Portál na nahlasovanie zlepšení elektronických služieb štátu

20.2.2020 noviny.sk VOĽBY 2020: NA HRANE sa ocitnú predstavitelia najsilnejších strán. Kto sú títo 
politici a čo ponúkajú?

21.2.2020 Plus jeden deň Elektronické služby štátu môžeme zlepšiť všetci

21.2.2020 aktuality.sk SK.Digital má portál pre hlásenie problémov so štátnymi e-službami, zatiaľ ich 
eviduje takmer 30

24.2.2020 financnasprava.sk Stanovisko k informáciám o uzatvorenej zmluve ku kybernetickej bezpečnosti

24.2.2020 hlavnydennik.sk Koalícia podľa strany Za ľudí podpísala za posledný mesiac zmluvy za viac ako sto 
miliónov eur

08.1Prehľad mediálnych 
výstupov  
Slovensko.Digital

https://www.startitup.sk/na-vyuzitie-moznosti-volit-zo-zahranicia-ci-mimo-trvaleho-bydliska-zostava-uz-len-5-dni/
https://www.tyzden.sk/politika/61475/volit-zo-zahranicia-chce-zatial-30-000-slovakov/
https://dennikn.sk/1709912/dnes-je-posledna-moznost-zaregistrovat-sa-na-hlasovanie-v-parlamentnych-volbach-zo-zahranicia/
https://domov.sme.sk/c/22301982/aplikacie-na-poziadanie-o-volbu-postou-vyuzilo-najmenej-86-tisic-obcanov.html
http://www.finance.sk/184045-ako-volit-zo-zahranicia-navod/
https://dennikn.sk/1732569/novy-internet-edunet-dostala-vlani-len-stovka-skol-ministerstvo-chce-zvysnych-dvetisic-pripojit-do-augusta/
https://touchit.sk/otvoreny-list-slovensko-digital-k-situacii-na-fiit/274827
https://zive.aktuality.sk/clanok/145037/situacia-na-fiit-znepokojuje-sk-digital-skola-vysvetluje-postoj-k-volbam
https://dennikn.sk/1738327/ministerstvo-financii-pri-it-tendri-porusilo-zakon-poskodilo-sutaz-samo-sebe-zaplati-pokutu-a-vsetko-pojde-dalej/
https://zive.aktuality.sk/clanok/145131/na-fiit-vznikla-dalsia-peticia-ziada-zakopat-vojnovu-sekeru/
http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=1077369
https://domov.sme.sk/c/22319528/volby-2020-hlasovaci-preukaz.html
https://refresher.sk/80376-Nebudes-na-volby-doma-Nevadi-vybav-si-hlasovaci-preukaz-a-chod-volit-kdekolvek-na-Slovensku-
https://dennikn.sk/minuta/1748918/
https://dennikn.sk/blog/1763401/ako-moze-vyzerat-nova-vlada-na-slovensku-po-volbach/
https://ekonomika.sme.sk/c/22330286/slovensko-digital-ma-novu-schranku-pre-podnety-o-statnej-sprave.html
https://touchit.sk/portal-na-nahlasovanie-zlepseni-elektronickych-sluzieb-statu/277617
https://www.noviny.sk/politika/510841-volby-2020-na-hrane-sa-ocitnu-predstavitelia-najsilnejsich-stran-kto-su-tito-politici-a-co-ponukaju
https://zive.aktuality.sk/clanok/145445/sk-digital-ma-portal-pre-hlasenie-problemov-so-statnymi-e-sluzbami-zatial-ich-eviduje-takmer-30
https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail-novinky/_stanovisko-kyber_bezp-ts
https://www.hlavnydennik.sk/2020/02/24/koalicia-podla-strany-za-ludi-podpisala-za-posledny-mesiac-zmluvy-za-viac-ako-sto-milionov-eur/
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24.2.2020 e.dennikn.sk Najväčšie zlodejiny Smeru: Prvú Ficovu vládu už tie ďalšie neprekonali. Latka bola 
privysoko

24.2.2020 svet-komunikacie.sk e-Government: Návrhy na zlepšenie

24.2.2020 e.dennikn.sk Čo potešilo ekonómov v programoch strán (Panel expertov)

25.2.2020 sme.sk Štátny fond tesne pred voľbami minul 11 miliónov na IT systém. Érsek sa od toho 
dištancuje

25.2.2020 zive.aktuality.sk Štát stále platí za zastaraný internet státisíce, nové pripojenia pribúdajú pomaly

26.2.2020 dennikn.sk Náklady na štátne IT narástli na pol miliardy ročne. Weby sú však stále predpotopné

26.2.2020 e.dennikn.sk Ekonomický newsfilter: Lídri opozície majú k reálnemu biznisu bližšie ako koaliční 
šéfovia

27.2.2020 spravy.pravda.sk Ísť voliť znamená vyjadriť svoj názor

28.2.2020 zive.aktuality.sk Štát je bližšie ku kúpe budovy datacentra od expartnera J&T

5.3.2020 dennikn.sk Minúta po minúte: Možní koaliční partneri sa dohodli na kontrole financií 
a transparentnosti

5.3.2020 zive.aktuality.sk SK.Digital žiada skúseného odborníka do vedenia štátneho IT úradu

5.3.2020 teraz.sk Slovensko.Digital: Podpredseda vlády by mal byť líder so skúsenosťami

5.3.2020 e.dennikn.sk Slovensko.Digital vyzvalo budúcich koaličných partnerov, aby na pozíciu 
vicepremiéra pre investície a informatizáciu vybrali lídra schopného priniesť 
výsledky

5.3.2020 touchit.sk Vyhlásenie Slovensko.Digital k voľbe podpredsedu vlády pre investície 
a informatizáciu

5.3.2020 spectator.sme.sk Slovakia still among most corrupt EU countries

6.3.2020 aktuality.sk Slovensko.Digital upozornilo na novú voľbu podpredsedu vlády pre informatizáciu

9.3.2020 zive.aktuality.sk Názory IT odborníkov: Čo čakajú od nového vicepremiéra pre informatizáciu

12.3.2020 e.dennikn.sk IT špecialisti Mihálik a Suchal vysvetľujú, ako sú firmy na Slovensku pripravené na 
prácu z domu

12.3.2020 komentare.sme.sk Dane sa dajú platiť aj bez útrap s tlačivami

16.3.2020 soda.o2.sk Podcast #4: O projekte slovenských IT dobrovoľníkov a čínskom startupe, čo dobyl 
svet

17.3.2020 trend.sk Rúška, prístroje a peniaze. Dobrovoľníci pomáhajú tam, kde štát nestíha

19.3.2020 teraz.sk Slovensko.Digital dúfa, že sa z informatizácie nestane okrajová téma

20.3.2020 trend.sk Koronavírus odhalil nekvalitné online učivo. Ministri školstva ho nakúpili za 
desiatky miliónov eur

20.3.2020 e.dennikn.sk Aké rozhodnutia pre osobné financie, vlastné zásobovanie alebo bezpečnosť ste 
v poslednom čase urobili? (anketa)

22.3.2020 STV1 Informácie o pohybe ľudí

24.3.2020 Rádio Slovensko Úrad podpredsedníčky vypracuje legislatívu, aby mali k dispozícii mobilné 
lokalizačné dáta na určenie ľudí, ktorí sú nakazení novým koronavírusom

24.3.2020 TV JOJ Lokalizačné údaje o ľuďoch

24.3.2020 STV1 Štát využije dáta od mobilných operátorov

24.3.2020 dennikn.sk Aplikácia, ktorá má hlásiť chorého na 50 metrov, pokračuje aj popri štátnom 
monitorovaní mobilov

24.3.2020 dennikn.sk Gröhling strieda Lubyovú

25.3.2020 slovensko.rtvs.sk K veci: Zákon o elektronických komunikáciách

25.3.2020 Rádio Slovensko Vláda v utorok schválila a do parlamentu v zrýchlenom konaní predložila novelu 
zákona o elektronických komunikáciách

25.3.2020 Rádio Regina Zbieranie informácie o nakazených cez telefón

25.3.2020 Rádio Slovensko Využitie údajov o polohe obyvateľov

https://e.dennikn.sk/1769693/zlodejiny-prvej-vlady-smeru-uz-tie-dalsie-neprekonali-latka-bola-privysoko/
https://www.svet-komunikacie.sk/2020/02/e-government-navrhy-na-zlepsenie.html
https://e.dennikn.sk/1768441/panel-expertov/
https://index.sme.sk/c/22334202/statny-fond-tesne-pred-volbami-minul-11-milionov-na-it-system-ersek-sa-od-toho-distancuje.html
https://zive.aktuality.sk/clanok/145504/stat-stale-plati-za-zastarany-internet-statisice-nove-pripojenia-pribudaju-pomaly/
https://dennikn.sk/1773790/naklady-na-statne-it-narastli-na-pol-miliardy-rocne-weby-su-vsak-stale-predpotopne/
https://e.dennikn.sk/1773018/ekonomicky-newsfilter-lidri-opozicie-maju-k-realnemu-biznisu-blizsie-ako-koalicni-sefovia/
https://spravy.pravda.sk/volby-2020/clanok/543819-ist-volit-znamena-vyjadrit-svoj-nazor/
https://zive.aktuality.sk/clanok/145562/stat-je-blizsie-k-ziskaniu-budovy-datacentra-od-expartnera-j-t/
https://dennikn.sk/1785338/minuta-po-minute-matovic-sa-stretne-s-kiskom-za-ludi-potom-rozhodne-ci-suhlasi-s-rokovaniami-o-vstupe-do-vlady/
https://zive.aktuality.sk/clanok/145682/sk-digital-ziada-skuseneho-odbornika-do-vedenia-statneho-it-uradu/
https://www.teraz.sk/ekonomika/slovenskodigital-novy-podpredseda-vl/450355-clanok.html
https://e.dennikn.sk/minuta/1785623
https://touchit.sk/vyhlasenie-slovensko-digital-k-volbe-podpredsedu-vlady-pre-investicie-a-informatizaciu/279739
https://spectator.sme.sk/c/22350289/slovakia-still-among-most-corrupt-eu-countries.html
https://www.aktuality.sk/clanok/770268/slovensko-digital-upozornilo-na-novu-volbu-podpredsedu-vlady-pre-informatizaciu/
https://zive.aktuality.sk/clanok/145730/nazory-it-odbornikov-co-cakaju-od-noveho-vicepremiera-pre-informatizaciu/
https://e.dennikn.sk/1796265/it-ckari-mihalik-a-suchal-vysvetluju-ako-su-firmy-na-slovensku-pripravene-na-pracu-z-domu/
https://komentare.sme.sk/c/22355835/dane-sa-daju-platit-aj-bez-utrap-s-tlacivami.html
https://soda.o2.sk/biznis-cat/podcast-4-o-projekte-slovenskych-it-dobrovolnikov-a-cinskom-startupe-co-dobyl-svet/
https://www.trend.sk/spravy/ruska-pristroje-peniaze-dobrovolnici-pomahaju-tam-kde-stat-nestiha
https://www.teraz.sk/ekonomika/slovenskodigital-dufa-ze-sa-z-inform/453781-clanok.html
https://www.trend.sk/spravy/koronavirus-odhalil-nekvalitne-online-ucivo-ministri-skolstva-ho-nakupili-desiatky-milionov-eur
https://e.dennikn.sk/1808047/ake-rozhodnutia-pre-osobne-financie-vlastne-zasobovanie-alebo-bezpecnost-ste-v-poslednom-case-urobili-anketa/
https://dennikn.sk/1819273/aplikacia-ktora-ma-hlasit-choreho-na-50-metrov-pokracuje-aj-popri-statnom-monitorovani-mobilov/
https://dennikn.sk/blog/1818230/grohling-strieda-lubyovu/
https://slovensko.rtvs.sk/rubriky/k-veci/220764/k-veci-zakon-o-elektronickych-komunikaciach
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25.3.2020 TA3 Štát bude sledovať mobily

25.3.2020 Rádio Regina Premiér Igor Matovič informoval o nových počtov nakazených koronavírusom

25.3.2020 dennikn.sk Newsfilter: Testujeme málo, ale na Slovensku zatiaľ zaberajú drakonické opatrenia

25.3.2020 spravy.pravda.sk Štát zaujíma, s kým si voláme. Pomôže to v boji s koronavírusom?

25.3.2020 plus7dni.pluska.sk Ajťácki odborníci upokojujú: Vláda nebude sledovať našu komunikáciu

25.3.2020 nextech.sk Vyhlásenie Slovensko.Digital k plánu využiť údaje od mobilných operátorov pri 
riešení krízového stavu šírenia koronavírusu

25.3.2020 aktuality.sk Koronavírus: Štát nás bude „sledovať“. Zatiaľ nevieme, ako bude využívať dáta (+ 
anketa expertov)

25.3.2020 euractive.sk Šéf Slovensko.Digital: Nemáme veľký potenciál na čerpanie eurofondov v sci-fi 
oblastiach, ktoré nastavil Brusel

25.3.2020 dennikn.sk Takto by koronavírusové vládnutie mohlo fungovať

25.3.2020 dennikn.sk Minúta po minúte: Koronavírusu podľahlo vo svete už 20-tisíc ľudí, parlament 
schválil sledovanie mobilov štátom

25.3.2020 zive.aktuality.sk Využitie lokalizačných dát mobilov schválili poslanci. Prevádzkové dáta zrušili

25.3.2020 topky.sk KORONAVÍRUS Sledovanie mobilov rozhádalo politikov! Názory odborníkov sa líšia: 
Zákon okresali

25.3.2020 fontech.startitup.sk Vláda schválila sledovanie ľudí cez telefóny. So zmenenými podmienkami

25.3.2020 teraz.sk Slovensko.Digital: Cieľom využitia lokalizačných dát nie je špehovať

25.3.2020 domov.sme.sk Lokalizácia mobilov nemá podľa združenia Slovensko.Digital slúžiť na tajné 
špehovanie

25.3.2020 zive.aktuality.sk SK.Digital upokojuje: Nejdeme špehovať, dáta pomôžu bojovať proti vírusu

25.3.2020 tyzden.sk Slovensko.Digital k plánu využiť údaje z mobilov: Cieľom nie je niekoho „tajne 
špehovať“

26.3.2020 zive.aktuality.sk Prezidentka podpísala využitie lokalizačných dát na boj proti koronavírusu

26.3.2020 e.dennikn.sk IT-čkár Lachmann zo Slovensko.Digital: Teraz sa ukazuje ako veľká chyba, že štát 
nespustil mobilné ID

26.3.2020 zive.aktuality.sk Na školstve riešil kritizované projekty, teraz má riadiaci post na doprave

26.3.2020 spectator.sme.sk Green light for government to collect data from mobile phones to halt the virus

27.3.2020 e.dennikn.sk Ekonomický newsfilter: Nezamestnanosť sa šíri ako vírus a vláda znova váha

28.3.2020 tech.sme.sk Klik: Prečo potrebuje štát pri boji s vírusom dáta od operátorov?

30.3.2020 mojandroid.sk ZostaňZdravý: Nová verzia aplikácie, ktorá chráni pred koronavírusom už v Google 
Play

30.3.2020 hlavnespravy.sk Úrad pre verejné obstarávanie skontroluje zmluvy Ministerstva vnútra na 
telekomunikačné služby, tvrdí Slovensko.Digital

30.3.2020 zive.aktuality.sk Kontrolóri sa pozerajú na dodatky k telekomunikačným službám. Potvrdili chybu 
ďalšieho rezortu

30.3.2020 dennikn.sk Predražená IT zákazka vypísaná v poslednej chvíli

30.3.2020 zive.aktuality.sk Skončí násobná výmena IT riaditeľov v novej vláde? Remišová nechce čistky na IT 
úrade

30.3.2020 touchit.sk Úrad pre verejné obstarávanie ide vykonať kontrolu dodatkov zmluvy na 
telekomunikačné služby, ktoré uzatváralo ministerstvo vnútra so spoločnosťou SWAN 
a. s.

31.3.2020 aktuality.sk ÚVO preskúma možné porušenie viacerých rezortov pri uzavretí dodatkov k zmluvám

31.3.2020 ekonomika.pravda.sk Platforma pre zdravotníckych dobrovoľníkov je hotová, Krajčí ju podporil

1.4.2020 tyzdennikkoment.sk Schválili zákon na „špehovanie“

1.4.2020 zive.aktuality.sk ITčkári: Čo musí vicepremiérka zlepšiť na ÚPVII po Rašim a Pellegrinim

1.4.2020 parlamentnelisty.sk Úrad pre verejné obstarávanie preskúma viaceré dodatky k zmluvám

https://dennikn.sk/1821786/newsfilter-testujeme-malo-ale-na-slovensku-zatial-zaberaju-drakonicke-opatrenia/
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/546685-stat-zaujima-s-kym-si-volame-pomoze-to-v-boji-s-koronavirusom/
https://plus7dni.pluska.sk/domov/ajtacki-odbornici-upokojuju-vlada-nebude-sledovat-nasu-komunikaciu
https://www.nextech.sk/a/Vyhlasenie-Slovensko-Digital-k-planu-vyuzit-udaje-od-mobilnych-operatorov-pri-rieseni-krizoveho-stavu-sirenia-koronavirusu
https://www.aktuality.sk/clanok/776669/stat-nas-bude-sledovat-zatial-nevieme-ako-data-bude-vyuzivat-anketa-expertov/
https://euractiv.sk/section/ekonomika-a-euro/interview/sef-slovensko-digital-nemame-velky-potencial-na-cerpanie-eurofondov-v-sci-fi-oblastiach-ktore-nastavil-brusel/
https://dennikn.sk/1821666/takto-by-koronavirusove-vladnutie-mohlo-fungovat/
https://dennikn.sk/1820487/minuta-po-minute-parlament-koronavirus-streda-sledovanie-mobilov/
https://zive.aktuality.sk/clanok/146062/vyuzitie-lokalizacnych-dat-mobilov-schvalili-poslanci-prevadzkove-data-zrusili/
https://www.topky.sk/cl/10/1872869/KORONAVIRUS-Sledovanie-mobilov-rozhadalo-politikov--Nazory-odbornikov-sa-lisia--Zakon-okresali
https://fontech.startitup.sk/vlada-schvalila-sledovanie-ludi-cez-telefony-so-zmenenymi-podmienkami/
https://www.teraz.sk/ekonomika/slovenskodigital-cielom-vyuzitia-lok/455392-clanok.html
https://domov.sme.sk/c/22367929/lokalizacia-mobilov-nema-podla-zdruzenia-slovensko-digital-sluzit-na-tajne-spehovanie.html
https://zive.aktuality.sk/clanok/146057/sk-digital-upokojuje-nejdeme-spehovat-data-pomozu-bojovat-proti-virusu/
https://www.tyzden.sk/politika/63510/slovenskodigital-k-planu-vyuzit-udaje-z-mobilov-cielom-nie-je-niekoho-tajne-spehovat/
https://zive.aktuality.sk/clanok/146089/prezidentka-podpisala-vyuzitie-lokalizacnych-dat-na-boj-proti-koronavirusu/
https://e.dennikn.sk/1823456/it-ckar-lachmann-zo-slovensko-digital-teraz-sa-ukazuje-ako-velka-chyba-ze-stat-nespustil-mobilne-id/
https://zive.aktuality.sk/clanok/146074/na-skolstve-riesil-kritizovane-projekty-teraz-ma-riadiaci-post-na-doprave/
https://spectator.sme.sk/c/22368365/green-light-for-government-to-collect-data-from-mobile-phones-to-halt-the-virus.html
https://e.dennikn.sk/1824354/ekonomicky-newsfilter-nezamestnanost-sa-siri-ako-virus-a-vlada-znova-vaha/
https://tech.sme.sk/c/22370065/koronavirus-a-ochrana-sukromia-co-znamena-novy-zakon.html
https://www.mojandroid.sk/zostanzdravy-a-sygic-memorandum-o-spolupraci/
https://www.hlavnespravy.sk/urad-verejne-obstaravanie-skontroluje-zmluvy-ministerstva-vnutra-telekomunikacne-sluzby-tvrdi-slovensko-digital/2103204
https://zive.aktuality.sk/clanok/146145/kontrolori-sa-pozeraju-na-dodatky-k-telekomunikacnym-sluzbam-potvrdili-chybu-dalsieho-rezortu/
https://dennikn.sk/blog/1829594/predrazena-it-zakazka-vypisana-v-poslednej-chvili/
https://zive.aktuality.sk/clanok/146140/skonci-nasobna-vymena-it-riaditelov-v-novej-vlade-remisova-nechce-personalne-cistky-na-it-urade/
https://touchit.sk/urad-pre-verejne-obstaravanie-ide-vykonat-kontrolu-dodatkov-zmluvy-na-telekomunikacne-sluzby-ktore-uzatvaralo-ministerstvo-vnutra-so-spolocnostou-swan-a-s/283939
https://www.aktuality.sk/clanok/778532/uvo-preskuma-mozne-porusenie-viacerych-rezortov-pri-uzavreti-dodatkov-k-zmluvam/
https://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/547254-platforma-pre-zdravotnickych-dobrovolnikov-je-hotova-krajci-ju-podoril/
http://www.tyzdennikkoment.sk/schvalili-zakon-na-spehovanie/
https://zive.aktuality.sk/clanok/146173/itckari-co-musi-vicepremierka-zlepsit-na-upvii-po-rasim-a-pellegrinim/
https://www.parlamentnelisty.sk/arena/292098/urad-pre-verejne-obstaravanie-preskuma-viacere-dodatky-k-zmluvam/
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2.4.2020 e.dennikn.sk Štátny tajomník z OĽaNO Marosz na doprave skončil pre nezhody s ľuďmi Borisa 
Kollára

6.4.2020 dennikn.sk eKASA 2020 – je zníženie administratívnej záťaž podnikateľov reálne?

6.4.2020 index.sme.sk V pozadí ministra dopravy vidieť viacero podnikateľských skupín

6.4.2020 zive.aktuality.sk Pre vládu a úrady chystajú videokonferenčné riešenia. Hneď dve

9.4.2020 Hospodárske noviny Digitalizácia sa dá značne urýchliť

14.4.2020 mojandroid.sk Slovensko.sk – ústredný portál verejnej správy: Ako funguje na mobile

15.4.2020 touchit.sk Ochranný štít od firmy Subdigital si vyrobíte už aj doma bez 3D tlače

16.4.2020 e.dennikn.sk Ítečkár Illek: Myšlienka, že mi pošlú predvyplnený formulár a ja ho len skontrolujem, 
stále znie ako z rozprávky

16.4.2020 touchit.sk Technologická skupina BOOTIQ dokončila akvizíciu EEA

17.4.2020 dennikn.sk Minúta po minúte: Pribudlo 72 nakazených, koronavírus má aj zamestnanec 
seniorcentra v Bratislave

18.4.2020 touchit.sk Ako sa podarilo presadiť na Slovensku trasovanie pozitívne testovaných

20.4.2020 zive.aktuality.sk Podrobný IT plán vlády: Silnejšie NBÚ a polícia, hodnotenie e-služieb a voľby cez 
internet

21.4.2020 zive.aktuality.sk Vylepšili web o koronavíruse. Rezortu práce pomohol krízový štáb

22.4.2020 dennikn.sk O neexistujúcej účtovnej závierke, elektronických aj fyzických dierach 
v administrácií štátu

22.4.2020 Hospodárske noviny Koronavírus strhol školstvu masku

22.4.2020 focus.hnonline.sk Drahé IT projekty

24.4.2020 ekonomika.sme.sk ÚVO chce úradom pomôcť, aby neboli pri informatizácii zavislé na jednom 
dodávateľovi.

24.4.2020 teraz.sk Úrad pre verejné obstarávanie spolupracuje so Slovensko.Digital

24.4.2020 uvo.gov.sk M. Hlivák: Zdieľame, ako sme sa vysporiadali s problémom lock-inu

27.4.2020 postoj.sk Informačné systémy štátnych úradov sú často nekompatibilné (podcast)

30.4.2020 nextech.sk Úrad vicepremiérky dvíha latku pre kvalitu IT projektov

30.4.2020 zive.aktuality.sk Prečo zmenil spoluzakladateľ SK.Digital názor a prijal ponuku štátu, čo plánuje na 
úvod

30.4.2020 touchit.sk Vicepremiérka Veronika Remišová a Ján Hargaš sa dohodli na vzájomnej spolupráci. 
Radiť jej bude v oblasti informatizácie

30.4.2020 bleskovky.zoznam.sk Veronika Remišová a Ján Hargaš sa dohodli na vzájomnej spolupráci. Radiť jej bude 
v oblasti informatizácie .

30.4.2020 hlavnespravy.sk Vicepremiérka Remišová a Ján Hargaš sa dohodli na vzájomnej spolupráci. Radiť jej 
bude v oblasti informatizácie

30.4.2020 zive.aktuality.sk Bývalý šéf SK.Digital ide pracovať pre Remišovú

30.4.2020 tasr.sk Vyjadrenie: Vicepremiérka Veronika Remišová a Ján Hargaš sa dohodli na...

1.5.2020 dennikn.sk Remišová: Zbavme sa problémových nominantov Smeru aj za cenu zmeny zákona

1.5.2020 touchit.sk Úrad vicepremiérky dvíha latku pre kvalitu IT projektov

4.5.2020 zive.aktuality.sk Štátnym tajomníkom sa má stať ITčkár známy z Nessu. Aké mal s IT plány

4.5.2020 tasr.sk Oznámenie: TK podpredsedníčky vlády SR Veroniky Remišovej

5.5.2020 Rádio Expres Funkčné IT služby pre občanov sú prioritou

5.5.2020 trend.sk Remišová: Chceme zaviesť prístup cez mobil ku všetkým štátnym službám

5.5.2020 STV1 E-služby štátu majú byť prístupné každému

5.5.2020 touchit.sk Štátne IT musí fungovať pre občanov. Budú padať aj trestné oznámenia, rozhoduje sa 
o voľbách cez internet

5.5.2020 cas.sk Raši si rypol do svojej nástupkyne: Remišovej vyčíta nových poradcov a nielen to

https://e.dennikn.sk/1835075/vo-vlade-bleskovo-skoncil-statny-tajomnik-marosz-olano-opusta-ministerstvo-dopravy/
https://dennikn.sk/blog/1837133/ekasa-2020-je-znizenie-administrativnej-zataz-podnikatelov-realne/
https://index.sme.sk/c/22377376/v-pozadi-ministra-dopravy-vidiet-viacero-podnikatelskych-skupin.html
https://zive.aktuality.sk/clanok/146216/pre-vladu-a-urady-chystaju-telekonferencne-riesenie-povodne-nbu-kritizoval/
https://www.mojandroid.sk/slovensko-sk-ustredny-portal-verejnej-spravy-ako-funguje-na-mobile/
https://touchit.sk/ochranny-stit-od-firmy-subdigital-si-vyrobite-uz-aj-doma-bez-3d-tlace/286551
https://e.dennikn.sk/1853654/it-ckar-illek-v-tejto-krize-z-it-pohladu-nevznikli-nove-vyzvy-len-tie-o-ktorych-sme-vedeli-su-zrazu-vypuklejsie/
https://touchit.sk/technologicka-skupina-bootiq-dokoncila-akviziciu-eea/286653
https://dennikn.sk/1857786/minuta-po-minute-cina-priznala-naraz-vyse-tisic-dalsich-obeti-z-wu-chanu-trump-ukazal-plan-uvolnovania/
https://touchit.sk/ako-sa-podarilo-presadit-na-slovensku-trasovanie-pozitivne-testovanych/287001
https://zive.aktuality.sk/clanok/146454/podrobny-it-plan-vlady-silnejsie-nbu-a-policia-hodnotenie-e-sluzieb-a-volby-cez-internet/
https://zive.aktuality.sk/clanok/146471/vylepsili-web-o-koronaviruse-rezortu-prace-pomohol-krizovy-stab/
https://dennikn.sk/blog/1865587/o-neexistujucej-uctovnej-zavierke-elektronickych-aj-fyzickych-dierach-v-administracii-statu/
https://focus.hnonline.sk/politika-s-spolocnost/clanok/2134672-drahe-it-projekty
https://ekonomika.sme.sk/c/22391379/uvo-chce-uradom-pomoct-aby-neboli-pri-informatizacii-zavisle-na-jednom-dodavatelovi.html
https://www.teraz.sk/import/uvo-v-spolupraci-so-slovenskodigital/462683-clanok.html
https://www.uvo.gov.sk/uvod/aktualne-temy-2a8.html?id=640
https://www.postoj.sk/54187/informacne-systemy-statnych-uradov-su-casto-nekompatibilne-podcast
https://www.nextech.sk/a/Urad-vicepremierky-dviha-latku-pre-kvalitu-IT-projektov
https://zive.aktuality.sk/clanok/146635/preco-zmenil-spoluzakladatel-sk-digital-nazor-a-prijal-ponuku-statu-co-planuje-na-uvod/
https://touchit.sk/vicepremierka-veronika-remisova-a-jan-hargas-sa-dohodli-na-vzajomnej-spolupraci-radit-jej-bude-v-oblasti-informatizacie/288993
https://bleskovky.zoznam.sk/cl/1005001/1895941/Veronika-remisova-a-jan-hargas-sa-dohodli-na-vzajomnej-spolupraci
https://www.hlavnespravy.sk/vicepremierka-veronika-remisova-jan-hargas-sa-dohodli-vzajomnej-spolupraci-radit-oblasti-informatizacie/2144304
https://zive.aktuality.sk/clanok/146624/byvaly-sef-sk-digital-ide-pracovat-pre-remisovu/
https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:20200430TBB00077
https://dennikn.sk/1878347/remisova-zbavme-sa-problemovych-nominantov-smeru-aj-za-cenu-zmeny-zakona/
https://touchit.sk/urad-vicepremierky-dviha-latku-pre-kvalitu-it-projektov/289071
https://zive.aktuality.sk/clanok/146688/statnym-tajomnikom-sa-ma-stat-itckar-znamy-z-nessu-ake-mal-s-it-plany/
https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:20200504TBB00188
https://www.trend.sk/spravy/remisova-chceme-zaviest-pristup-cez-mobil-vsetkym-statnym-sluzbam
https://touchit.sk/statne-it-musi-fungovat-pre-obcanov-budu-padat-aj-trestne-oznamenia-rozhoduje-sa-o-volbach-cez-internet/289568
https://www.cas.sk/clanok/977153/rasi-si-rypol-do-svojej-nastupkyne-remisovej-vycita-novych-poradcov-a-nielen-to/
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5.5.2020 zive.aktuality.sk Remišová pomenovala 4 priority štátneho IT, bude hľadať nového šéfa 
prevádzkovateľa Slovensko.sk

5.5.2020 domov.sme.sk Kaviarne a reštaurácie sa pripravujú na otvorenie terás (fotogaléria)

5.5.2020 tasr.sk Remisova Wants All State Services to Be Accessible Via Mobile Phone

5.5.2020 hlavnespravy.sk Remišová: “Chceme zaviesť prístup cez mobil ku všetkým štátnym službám.” Raši jej 
dnešné vyjadrenia nazval stand-up comedy

5.5.2020 extraplus.sk REMIŠOVEJ STAND-UP COMEDY

5.5.2020 ma7.sk Remišová: az embereknek minden információhoz hozzá kell férnie

5.5.2020 finweb.hnonline.sk Elektronické voľby sú súčasťou programu vlády. Ich realizácia je však neistá, 
pripustila Remišová

5.5.2020 e.dennikn.sk Vicepremiérka Veronika Remišová chce zaviesť prístup cez mobil k všetkým štátnym 
službám.

5.5.2020 ekonomika.sme.sk Remišová chce zaviesť prístup cez mobil ku všetkým štátnym službám.

5.5.2020 ta3.com Všetky štátne služby by mali byť konečne prístupné cez mobil

5.5.2020 tvnoviny.sk Remišová chce zaviesť prístup cez mobil ku všetkým štátnym službám

5.5.2020 teraz.sk Remišová: Chceme zaviesť prístup cez mobil ku všetkým štátnym službám. 
Vicepremiérka zároveň predstavila svojich dvoch poradcov.

5.5.2020 spravy.pravda.sk Jednou z priorít Remišovej je informatizácia štátu bez korupcie

5.5.2020 slovensko.hnonline.sk Elektronické voľby sú súčasťou programu vlády. Ich realizácia je však neistá, 
pripustila Remišová

6.5.2020 e.dennikn.sk Kritik štátneho IT sa dostal do dozornej rady správcu Slovensko.sk

6.5.2020 zive.aktuality.sk Voľby cez internet? To nie je naša priorita, odkazujú Remišová a IT poradca

8.5.2020 TA3 Plánujú nové informačné služby

12.5.2020 zive.aktuality.sk Ministerstvo pre IT je bližšie, zákon už je v parlamente

13.5.2020 mojandroid.sk O2 Digitálny bonus: Zákazníkov odmení za digitálne správanie

14.5.2020 noviny.sk Správať sa digitálne a zároveň ušetriť môžete teraz aj vy, stačí pár klikov

15.5.2020 dobrenoviny.sk ÚPVII sa zmení na ministerstvo, prevezme aj agendu regionálneho rozvoja

18.5.2020 touchit.sk Slovensko.Digital: Pomáhame ľuďom v prvej línii ako mzdoví softvéristi

19.5.2020 nextech.sk Slovensko.Digital vyzýva ministerstvo financií a práce na vytvorenie jednotného 
komunikačného kanálu.

21.5.2020 zive.aktuality.sk Remišová chce na IT šetriť. Vznikne katalóg systémov, pripustila aj vypínanie tých 
starých

21.5.2020 euractiv.sk Digitálna infraštruktúra a služby nás počas pandémie držia nad vodou, po nej budú 
ešte dôležitejšie

22.5.2020 zive.aktuality.sk Remišová rodné čísla rušiť nechce: Ušetríme, aj keď zahodíme nevyužitý IT systém

22.5.2020 zive.aktuality.sk Raši nesúhlasí s kritikou štátneho IT pod jeho patronátom. Expertka mu pripomenula, 
na čo zabudol

25.5.2020 spravy.pravda.sk Prezidentka odobrila zmenu Úradu pre investície a informatizáciu na ministerstvo

25.5.2020 zive.aktuality.sk Remišovej úrad sa pýta, čo má zlepšiť v štátnom IT ako prvé. Stačí vyplniť formulár

26.5.2020 zive.aktuality.sk Sledujte nový vietor v štátnej informatizácii

26.5.2020 kosice.virtualne.sk Štátnemu IT chýba podľa Antala centralizácia, Remišová hovorí aj o koordinácii 
a konsolidácii

26.5.2020 STV1 Benefity z informatizácie sú zatiaľ minimálne

26.5.2020 kosice.virtualne.sk Remišová prvýkrát na ITAPA: Portál Slovensko.sk takmer skolaboval. Kšeftom 
odzvonilo

26.5.2020 zive.aktuality.sk Silné slová Remišovej: Chce reformu štátneho IT, protikorupčnú jednotku a veľké 
upratovanie

27.5.2020 itas.sk VIDEO Jarná ITAPA 2020: Okrúhly stôl na tému budovanie efektívneho eGovernmentu

https://zive.aktuality.sk/clanok/146703/remisova-pomenovala-4-priority-statneho-it-bude-hladat-noveho-sefa-prevadzkovatela-slovensko-sk/
https://domov.sme.sk/c/22398011/koronavirus-na-slovensku-5-maj-2020-foto.html
https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:20200505TBA01046
https://www.hlavnespravy.sk/veronika-remisova-chceme-zaviest-pristup-mobil-ku-vsetkym-statnym-sluzbam/2149224
https://www.extraplus.sk/clanok/remisovej-stand-comedy
https://ma7.sk/aktualis/remisova-az-embereknek-minden-informaciohoz-hozza-kell-fernie
https://finweb.hnonline.sk/ekonomika/2142143-elektronicke-volby-su-sucastou-programu-vlady-ich-realizacia-je-vsak-neista-pripustila-remisova
https://e.dennikn.sk/minuta/1881747
https://ekonomika.sme.sk/c/22397959/remisova-chce-zaviest-pristup-cez-mobil-ku-vsetkym-statnym-sluzbam.html
https://www.ta3.com/clanok/175311/vsetky-statne-sluzby-by-mali-byt-konecne-pristupne-cez-mobil
https://www.tvnoviny.sk/ekonomika/1996462_remisova-chce-zaviest-pristup-cez-mobil-ku-vsetkym-statnym-sluzbam
https://www.teraz.sk/ekonomika/remisova-chceme-zaviest-pristup-cez/464949-clanok.html
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/550548-nazivo-remisova-o-novom-time-a-prioritach-informatizacie/
https://slovensko.hnonline.sk/2142143-nazivo-remisova-o-prioritach-informatizacie
https://e.dennikn.sk/1884092/kritik-statneho-it-sa-dostal-do-dozornej-rady-spravcu-slovensko-sk/
https://zive.aktuality.sk/clanok/146724/volby-cez-internet-to-nie-je-nasa-priorita-odkazuju-remisova-a-it-poradca/
https://zive.aktuality.sk/clanok/146794/ministerstvo-pre-it-je-blizsie-zakon-uz-je-v-parlamente/
https://www.mojandroid.sk/o2-digitalny-box-bonus-2e-faktury/
https://www.noviny.sk/ekonomika/530398-spravat-sa-digitalne-a-zaroven-usetrit-mozete-teraz-aj-vy-staci-par-klikov
https://www.dobrenoviny.sk/c/183835/upvii-sa-zmeni-na-ministerstvo-prevezme-aj-agendu-regionalneho-rozvoja
https://touchit.sk/slovensko-digital-pomahame-ludom-v-prvej-linii-ako-mzdovi-softveristi/291223
https://www.nextech.sk/a/Slovensko-Digital-10
https://zive.aktuality.sk/clanok/146918/remisova-chce-na-it-setrit-vznikne-katalog-systemov-pripustila-aj-vypinanie-tych-starych/
https://euractiv.sk/section/digitalizacia/opinion/digitalna-infrastruktura-a-sluzby-nas-pocas-pandemie-drzia-nad-vodou-po-nej-budu-este-dolezitejsie/
https://zive.aktuality.sk/clanok/146946/remisova-rodne-cisla-rusit-nechce-usetrime-aj-ked-zahodime-nevyuzity-it-system/
https://zive.aktuality.sk/clanok/146933/rasi-nesuhlasi-s-kritikou-statneho-it-pod-jeho-patronatom-expertka-mu-pripomenula-na-co-zabudol/
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/552582-prezidentka-odobrila-zmenu-uradu-pre-investicie-a-informatizaciu-na-ministerstvo/
https://zive.aktuality.sk/clanok/146987/remisovej-urad-sa-pyta-co-ma-zlepsit-v-statnom-it-ako-prve-staci-vyplnit-formular/
https://zive.aktuality.sk/clanok/146978/sledujte-zajtra-novy-vietor-v-statnej-informatizacii-vicepremierka-remisova-vystupi-nazivo/
https://kosice.virtualne.sk/spravodajstvo/statnemu-it-chyba-podla-antala-centralizacia-remisova-hovori-aj-o-koordinacii-a-konsolidacii.html
https://kosice.virtualne.sk/spravodajstvo/remisova-prvykrat-na-itapa-portal-slovensko-sk-takmer-skolaboval-kseftom-odzvonilo.html
https://zive.aktuality.sk/clanok/147009/silne-slova-remisovej-chce-reformu-statneho-it-protikorupcnu-jednotku-a-velke-upratovanie/
https://itas.sk/video-jarna-itapa-2020-okruhly-stol-na-temu-budovanie-efektivneho-egovernmentu/
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28.5.2020 mojandroid.sk ITAPA 2020: Pozrite si program prebiehajúceho technologického kongresu

28.5.2020 hitky.sk SKONČIA definitívne naše rodné čísla? Toto sú slová novej vlády!

28.5.2020 tvnoviny.sk Skončia alebo neskončia rodné čísla? BIFO sme už mali zavádzať do praxe

30.5.2020 funmagazin.sk Skončia nadobro rodné čísla? Schváli tento zákon súčasná vláda?

1.6.2020 bossmedia.sk Ministerstvo kultúry podľa ÚVO nepostupovalo v súlade so zákonom pri dodatkoch 
na telekomunikačné služby

3.6.2020 e.dennikn.sk Úrady práce zatiaľ nestíhajú kontroly tých, čo dostali príspevok. Podľa Krajniaka však 
kontrolovať budú

4.6.2020 zive.aktuality.sk Správy na Slovensko.sk výrazne meškajú, hrozí aj kolaps. Čo sa deje a prečo

5.6.2020 parlamentnelisty.sk Ministerstvo kultúry: V prípade dodávateľa telekomunikačných služieb chceme 
medzinárodný tender

6.6.2020 e.dennikn.sk Remišová kritizuje slová dodávateľa Slovensko.sk, doručenie správ do štátnych 
schránok znova mešká

8.6.2020 startitup.sk Slovensko.sk funguje ako „v dobe kamennej“, jeho dodávateľ na ňom rozprávkovo 
zarába

8.6.2020 e.dennikn.sk Rašiho plán kúpiť Rattajovu budovu pre datacentrum Remišová zrušila

9.6.2020 e.dennikn.sk Polícia má podozrenie, že vláda bola odpočúvaná, zadržali štyri osoby

9.6.2020 ezisk.sk Remišová prvýkrát na ITAPA: Portál Slovensko.sk takmer skolaboval. Kšeftom 
odzvonilo.

9.6.2020 ezisk.sk JARNÁ ITAPA: Odzvonilo kšeftom v štátnom IT?

9.6.2020 extraplus.sk STRÁNKA SLOVENSKO.SK FUNGUJE AKO V DOBE KAMENNEJ, AJ KEĎ JU PLATÍME 
TAKMER VŠETCI

10.6.2020 Rádio Slovensko Zemetrasenie v Smere, ale aj v Národnej agentúre pre sieťové elektronické služby

10.6.2020 TA3 Odpočúvanie vlády a digitalizácia

10.6.2020 TA3 Megškandál alebo zbytočná panika?

10.6.2020 TA3 P. Pellegrini opustí Smer-SD

10.6.2020 STV1 Ohrozenie strategickej komunikácie štátu

10.6.2020 TA3.com Rozchod v Smere-SD / Odpočúvanie vlády a digitalizácia

10.6.2020 domov.sme.sk Odborník nalieha, aby Remišová zverejnila, čo bolo ohrozené. Premiér Matovič by dal 
celý Govnet do správy už len štátu.

10.6.2020 index.sme.sk Magnet na problémy, utopený balík peňazí, veľa šéfov. Čo je NASES?

10.6.2020 TA3.com Aké zariadenia našli počas zásahu v NASES? SIS dáva ruky preč

10.6.2020 TA3.com Policajti zasahovali v NASES. Ako funguje táto agentúra?

11.6.2020 Rádio Expres Vláda sa zaoberá škandálom možného odpočúvania zabezpečenej štátnej siete

11.6.2020 TV JOJ Kauza "Govnet" v hmle

11.6.2020 STV1 "Krabičky" v e-Gov môžu byť legálnou ochranou

11.6.2020 Rádio Expres Kybernetická bezpečnosť Slovenska

11.6.2020 SME O odpočúvaní štátu mlčia

11.6.2020 Denník N Polícia vyšetruje, či niekto odpočúval štát

11.6.2020 SME O možnom odpočúvaní všetci mlčia

12.6.2020 zive.aktuality.sk Zadržaný šéf dohľadového centra NASESu: Zaistené zariadenia nepoznám. Nikto 
z nás nekonal nelegálne

15.6.2020 TV JOJ Aféra či kovbojka? Bezpečnostná rada štátu sa dnes zaoberala aj podozreniami okolo 
odpočúvania vládnej siete Govnet.

15.6.2020 trend.sk Firmám s dlhmi tečie podpora od štátu. Iné ju pýtajú márne, aj keď si povinnosti plnili

15.6.2020 TA3.com Vládna sieť mala problémy i v minulosti, zásah vraj nebol unáhlený

21.6.2020 TV Markíza Úrady práce sa vrátili do normálu

https://www.mojandroid.sk/itapa-2020-program/
https://hitky.sk/skoncia-definitivne-nase-rodne-cisla-toto-su-slova-novej-vlady/
https://www.tvnoviny.sk/exkluzivne/1998483_skoncia-alebo-neskoncia-rodne-cisla-bifo-sme-uz-mali-zavadzat-do-praxe
https://www.funmagazin.sk/skoncia-nadobro-rodne-cisla-schvali-tento-zakon-sucasna-vlada/
https://bossmedia.sk/ministerstvo-kultury-podla-uvo-nepostupovalo-v-sulade-so-zakonom-pri-dodatkoch-na-telekomunikacne-sluzby/
https://e.dennikn.sk/1911677/urady-prace-zatial-nestihaju-kontroly-tych-co-dostali-prispevok-podla-krajniaka-vsak-kontrolovat-budu/
https://zive.aktuality.sk/clanok/147154/slovensko-sk-kolaps-oneskorenie-meskanie-sprav/
https://www.parlamentnelisty.sk/arena/356203/ministerstvo-kultury-v-pripade-dodavatela-telekomunikacnych-sluzieb-chceme-medzinarodny-tender/
https://e.dennikn.sk/1919882/remisova-kritizuje-dodavatela-slovensko-sk-za-vyjadrenia-v-mediach-dorucenie-sprav-do-statnych-schranok-znova-meska/
https://www.startitup.sk/slovensko-sk-funguje-ako-v-dobe-kamennej-jeho-dodavatel-na-nom-rozpravkovo-zaraba/
https://e.dennikn.sk/1922349/rasiho-plan-kupit-rattajovu-budovu-pre-datacentrum-remisova-zrusila/
https://e.dennikn.sk/1924526/u-spravcu-slovensko-sk-bol-policajny-zasah-remisova-opakuje-ze-chce-skoncit-eldorado-v-informatizacii/
https://www.ezisk.sk/clanok/remisova-prvykrat-na-itapa-portal-slovensko-sk-takmer-skolaboval-kseftom-odzvonilo/4839/
https://www.ezisk.sk/clanok/jarna-itapa-odzvonilo-kseftom-v-statnom-it/4838/
https://www.extraplus.sk/clanok/stranka-slovenskosk-funguje-ako-v-dobe-kamennej-aj-ked-ju-platime-takmer-vsetci
https://www.ta3.com/relacia/18321/rozchod-v-smere-sd-odpocuvanie-vlady-a-digitalizacia
https://domov.sme.sk/c/22423480/odpocuvanie-statu-politici-nevylucuju-caka-sa-na-analyzu-znalcov.html
https://index.sme.sk/c/22423447/magnet-na-problemy-utopeny-balik-penazi-vela-sefov-co-je-nases.html
https://www.ta3.com/clanok/177852/ake-zariadenia-nasli-pocas-zasahu-v-nases-sis-dava-ruky-prec
https://www.ta3.com/clanok/177849/policajti-zasahovali-v-nases-ako-funguje-tato-agentura
https://zive.aktuality.sk/clanok/147255/zadrzany-sef-dohladoveho-centra-nasesu-zaistene-zariadenia-nepoznam-nikto-z-nas-nekonal-nelegalne/
https://www.trend.sk/biznis/firmam-dlhmi-tecie-podpora-statu-ine-ju-pytaju-marne-aj-ked-povinnosti-plnili
https://www.ta3.com/clanok/178169/vladna-siet-mala-problemy-i-v-minulosti-zasah-vraj-nebol-unahleny
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24.6.2020 zive.aktuality.sk Na rezortoch vnútra a školstva skončili šéfovia IT, prišiel dlhoročný obchodník SAPu

25.6.2020 touchit.sk BOOTIQ pomáha na Slovensku riadiť inteligentné mestá pomocou nástrojov Atlassian

26.6.2020 Rádio Regina Situácia na Fakulte informatiky informačných technológií

26.6.2020 zive.aktuality.sk SK.Digital k FIIT: Dekan by mal odstúpiť, pozor na jej čerpanie eurofondov

26.6.2020 trend.sk 5 top udalostí dňa: Kollár to chvíľu vydrží bez titulu a novinár dostal domov 
nebezpečný odkaz

26.6.2020 enrsi.rtvs.sk Slovak IT sector calls on Education Minister to address FIIT dispute

26.6.2020 dennikn.sk Iniciatíva Slovensko.Digital vyzvala ministra školstva a vedenie STU

26.6.2020 1.pluska.sk SItuácia okolo FIIT sa VYOSTRUJE! Minister Gröhling obdržal tvrdú VÝZVU!

26.6.2020 tasr.sk Slovensko.Digital Calls on Education Minister to Intervene at FIIT STU

26.6.2020 hlavnespravy.sk Slovensko.digital: Kroky dekana Kotuliaka nemožno nazvať inak ako manažérskym 
zlyhaním

29.6.2020 tasr.sk FIIT Management: Slovensko.Digital Has No Power to Meddle in STU Affairs

29.6.2020 topky.sk Vedenie FIIT STU: Slovensko.Digital nemá právomoci zasahovať do samosprávy VŠ

30.6.2020 dennikn.sk Na čele parlamentu je plagiátor. Opäť

1.7.2020 systemylogistiky.sk BOOTIQ pomáha na Slovensku riadiť chytré miesta pomocou nástrojov Atlassian

6.7.2020 TA3 Nejasná budúcnosť 5G sietí

13.7.2020 touchit.sk Slovensko.Digital v spolupráci s dobrovoľníkmi pripravilo aplikáciu na vyplnenie 
daňového priznania pre SZČO

13.7.2020 ekonomika.pravda.sk Živnostníci dostanú aplikáciu na vyplnenie daňového priznania

14.7.2020 Pravda Živnostníci dostanú aplikáciu na dane

16.7.2020 bratislava.sk Bratislava pokračuje v príprave celomestskej parkovacej politiky - na proces 
inovatívneho verejného obstarávania bude dohliadať externá komisia

20.7.2020 petrzalcan.sk Práce na celomestskej parkovacej politike pokračujú

20.7.2020 euractiv.sk Komisia si posvieti na internet vecí: Hlasoví asistenti či hodinky môžu zbierať viac 
dát, ako by sme chceli

21.7.2020 nextech.sk Slovensko.Digital: Aplikácia na vyplnenie daňového priznania pre SZČO s paušálnymi 
výdavkami

28.7.2020 TA3 Situácia na FIIT STU

28.7.2020 zive.aktuality.sk E-kataster stále nesfinalizovali. Remišovej rezort našiel aj vážne nedostatky, čaká sa 
na EÚ

28.7.2020 Hospodárske noviny Nová pomôcka pre SZČO s paušálnymi výdavkami

29.7.2020 TA3 S daňami pomôže nová aplikácia

29.7.2020 ta3.com Projektová manažérka H. Benediktová o aplikácii na pomoc s daňami

29.7.2020 Hospodárske noviny Úrad zrušil miliónovú súťaž železničiarov

29.7.2020 Hospodárske noviny Stop modernizácii. Lístky na vlak pôjdu po starom

30.7.2020 TA3 IT projekty za milióny musia opraviť

30.7.2020 Rádio Slovensko Ministerstvo investícií navrhuje úplné zrušenie piatich IT projektov a zvyšných 48 
chce prepracovať

30.7.2020 STV1 Nové ministerstvo chce rušiť IT projekty

30.7.2020 spravy.pozri.sk Slovensko.Digital očakáva od novej štátnej IT firmy najmä zvýšenie pružnosti IT 
verejnej správy

30.7.2020 noviny.sk Škrty v IT projektoch. Remišová si od zmien sľubuje úsporu 158 miliónov eur

30.7.2020 parlamentnelisty.sk Slovensko.Digital: Prehodnotenie projektov eGovernmentu je adekvátne

30.7.2020 zive.aktuality.sk SK.Digital: Chápeme, že na poriadne preverenie IT projektov nie je čas, no ich 
pokračovania sa obávame

https://zive.aktuality.sk/clanok/147435/na-rezortoch-vnutra-a-skolstva-skoncili-sefovia-it-prisiel-dlhorocny-obchodnik-sapu/
https://touchit.sk/bootiq-pomaha-na-slovensku-riadit-inteligentne-mesta-pomocou-nastrojov-atlassian/297268
https://zive.aktuality.sk/clanok/147481/sk-digital-k-fiit-dekan-by-mal-odstupit-pozor-na-jej-cerpanie-eurofondov/
https://www.trend.sk/spravy/5-top-udalosti-dna-kollar-to-chvilu-vydrzi-bez-titulu-novinar-dostal-domov-nebezpecny-odkaz
https://enrsi.rtvs.sk/articles/news/228287/slovak-it-sector-calls-on-education-minister-to-address-fiit-dispute
https://dennikn.sk/minuta/1946458/
https://www1.pluska.sk/spravy/z-domova/situacia-okolo-fiit-vyostruje-minister-grohling-obdrzal-tvrdu-vyzvu
https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:20200626TBB00078
https://www.hlavnespravy.sk/slovensko-digital-kroky-dekana-kotuliaka-nemozno-nazvat-inak-manazerskym-zlyhanim/2211180
https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:20200629TBA00726
https://www.topky.sk/cl/10/1927479/Vedenie-FIIT-STU--Slovensko-Digital-nema-pravomoci-zasahovat-do-samospravy-VS
https://dennikn.sk/blog/1950069/na-cele-parlamentu-je-plagiator-opat/
https://www.systemylogistiky.sk/2020/07/01/bootiq-pomaha-na-slovensku-riadit-chytre-miesta-pomocou-nastrojov-atlassian/
https://touchit.sk/slovensko-digital-v-spolupraci-s-dobrovolnikmi-pripravilo-aplikaciu-na-vyplnenie-danoveho-priznania-pre-szco/300072
https://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/557191-slovensko-digital-vytvorilo-aplikaciu-na-vyplnenie-danoveho-priznania/
https://bratislava.sk/sk/sprava/bratislava-pokracuje-v-priprave-celomestskej-parkovacej-politiky-na-proces-inovativneho-verejneho-obstaravania-bude-dohliadat-externa-komisia
http://petrzalcan.sk/prace-na-celomestskej-parkovacej-politike-pokracuju
https://euractiv.sk/section/digitalizacia/news/komisia-si-posvieti-na-internet-veci-hlasovi-asistenti-ci-hodinky-mozu-zbierat-viac-dat-ako-by-sme-chceli/
https://www.nextech.sk/a/Slovensko-Digital--Aplikacia-na-vyplnenie-danoveho-priznania-pre-SZCO-s-pausalnymi-vydavkami
https://zive.aktuality.sk/clanok/147918/e-kataster-stale-nesfinalizovali-remisovej-rezort-nasiel-aj-vazne-nedostatky-caka-sa-na-eu/
https://www.ta3.com/clanok/181210/projektova-manazerka-h-benediktova-o-aplikacii-na-pomoc-s-danami
https://spravy.pozri.sk/clanok/slovensko-digital-ocakava-od-novej-statnej-it-firmy-najma-zvysenie-pruznosti-it-verejnej-spravy/1517084
https://www.noviny.sk/slovensko/545804-skrty-v-it-projektoch-remisova-si-od-zmien-slubuje-usporu-158-milionov-eur
https://www.parlamentnelisty.sk/arena/367801/slovensko-digital-prehodnotenie-projektov-egovernmentu-je-adekvatne/
https://zive.aktuality.sk/clanok/147958/sk-digital-chapeme-ze-na-poriadne-preverenie-it-projektov-nie-je-cas-no-ich-pokracovania-sa-obavame/
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30.7.2020 webnoviny.sk Slovensko.Digital očakáva od novej štátnej IT firmy najmä zvýšenie pružnosti IT 
verejnej správy

30.7.2020 eufondy.sk V. Remišová: Zhodnotili sme 53 IT projektov, usporiť môžeme 158 mil. eur

30.7.2020 zive.aktuality.sk Remišovej ministerstvo škrtá výdavky na IT projekty. Ostatné musia byť menšie 
(+zoznam zrušených)

30.7.2020 deed.sk Usporíme viac ako 150 miliónov eur, Remišová chce zrušiť päť IT projektov a desiatky 
prepracovať

30.7.2020 dennikslovensko.sk Štát môže na IT projektoch podľa Remišovej usporiť milióny eur

30.7.2020 extraplus.sk PRE REMIŠOVEJ NESCHOPNOSŤ BUDEME MOŽNO VRACAŤ STOVKY MILIÓNOV EUR 
BRUSELU

31.7.2020 regiony.zoznam.sk Zriadenie IT organizácie verejnej správy nie je podľa Slovensko.Digital novinkou

31.7.2020 hlavnespravy.sk Slovensko.Digital očakáva od novej štátnej IT organizácie v Košiciach zvýšenie 
pružnosti IT verejnej správy

1.8.2020 TA3 Aplikácia vyplní daňové priznanie

2.8.2020 Radio Slovensko Aplikácia na zjednodušenie daňového priznania

4.8.2020 zive.aktuality.sk Šéfovať prevádzkovateľovi Slovensko.sk chce rekordný počet uchádzačov. Mená taja

5.8.2020 zive.aktuality.sk Zahodia projekt pre nahradenie rodných čísel? Vyjadrenia štátu sú chaotické

12.8.2020 zive.aktuality.sk Prevádzkovateľa Slovensko.sk bude riadiť Pavel Karel, doposiaľ mal vlastnú 
konzultačnú firmu

18.8.2020 TA3 NASES má nového šéfa

18.8.2020 icjk.sk Impérium Andreja Babiša. Nová databáza firiem spojených s českým premiérom 
a dotácií, ktoré dostali

20.8.2020 Trend Digitalizácia štátnej správy je beh na dlhé trate

22.8.2020 trend.sk Digitalizácia štátnej správy je beh na dlhé trate. Cieľ je v nedohľadne

24.8.2020 zive.aktuality.sk Remišová kritizuje propagačné IT videá. Paradoxne vyzýva na ich „umelé“ pozeranie

24.8.2020 zive.aktuality.sk Bratislava obstaráva nový parkovací IT systém. Okrem ceny zaváži 5 ďalších vecí

26.8.2020 zive.aktuality.sk Kto vyberal šéfa NASESu a prečo mená uchádzačov zverejnili až po rozhodnutí? 
Rozdiely bodov boli minimálne

28.8.2020 blog.sme.sk 5 tipov pre Remišovú ako robiť štátnu reklamu

7.9.2020 euractiv.sk Fond obnovy a slovenská digitalizácia: Ako podporiť inštitúcie, organizácie a firmy?

10.9.2020 euractiv.sk Digitálna koalícia zo strednej Európy: Legislatíva o digislužbách musí myslieť na 
malé podniky

11.9.2020 zive.aktuality.sk Plán zaviesť voľby cez internet sa možno stopne. Sú viac rizikové a drahé, hodnotí 
štátna expertná skupina

12.9.2020 fontech.startitup.sk Ďalší nesplnený sľub: Voľby cez internet sú v ohrození. Majú viaceré problémy

14.9.2020 sportdnes.sk O svojej digitálnej nezávislosti rozhodnú aj malé krajiny

17.9.2020 dennikn.sk Newsfilter: Čo ak v spoločnosti napokon prevládne pocit, že sú všetci sudcovia 
rovnakí?

17.9.2020 dennikn.sk Osobné údaje 390-tisíc testovaných na COVID-19 boli dostupné úplne bez ochrany

17.9.2020 dennikn.sk Najnovšie z témy: Koronavírus

18.9.2020 dennikn.sk Kto vymýšľa reformný plán pre Slovensko: kompletný zoznam Hegerovej skupiny

18.9.2020 Denník N Výsledky korona testov boli bez ochrany

1.10.2021 dennikn.sk Školy majú posielať osobné údaje detí na okresné úrady e-mailom. Nie je to dosť 
bezpečné, varuje odborník

1.10.2021 zive.aktuality.sk K Slovensko.sk podpisuje štát ďalšiu zmluvu s dodávateľom. Aké vyjednal ústupky

7.10.2021 dennikn.sk Newsfilter: Matovič to skúša s imidžom človeka, čo len netára, ale proti ľuďom ako 
Haščák aj naozaj koná

7.10.2021 dnes24.sk Slovensko.Digital: Vítame, že dokument k plánu obnovy je konečne dostupný

https://www.webnoviny.sk/slovensko-digital-ocakava-od-novej-statnej-it-firmy-najma-zvysenie-pruznosti-it-verejnej-spravy/
https://www.eufondy.sk/v-remisova-zhodnotili-sme-53-it-projektov-usporit-mozeme-158-mil-eur/
https://zive.aktuality.sk/clanok/147953/remisovej-ministerstvo-skrta-vydavky-na-it-projekty-ostatne-musia-byt-mensie-zoznam-zrusenych/
https://deed.sk/clanok-s/usporime-viac-ako-150-milionov-eur--remisova-chce-zrusit-pat-it-projektov-a-desiatky-prepracovat/55129/
https://dennikslovensko.sk/51778/stat-moze-na-it-projektoch-podla-remisovej-usporit-miliony-eur/
https://www.extraplus.sk/clanok/pre-remisovej-neschopnost-budeme-mozno-vracat-stovky-milionov-eur-bruselu
https://regiony.zoznam.sk/zriadenie-it-organizacie-verejnej-spravy-nie-je-podla-slovensko-digital-novinkou/
https://www.hlavnespravy.sk/slovensko-digital-ocakava-novej-statnej-it-organizacie-kosiciach-zvysenie-pruznosti-it-verejnej-spravy/2247676
https://zive.aktuality.sk/clanok/148026/sefovat-prevadzkovatelovi-slovensko-sk-chce-rekordny-pocet-uchadzacov-mena-taja/
https://zive.aktuality.sk/clanok/148034/zahodia-projekt-pre-nahradenie-rodnych-cisel-vyjadrenia-statu-su-chaoticke/
https://zive.aktuality.sk/clanok/148136/nases-vyberove-konanie-vitaz-vyhodnotenie-sef-riaditel/
https://www.icjk.sk/60/Imperium-Andreja-Babisa-Nova-databaza-firiem-spojenych-s-ceskym-premierom-a-dotacii-ktore-dostali
https://www.trend.sk/trend-archiv/digitalizacia-statnej-spravy-je-beh-dlhe-trate-ciel-je-nedohladne
https://zive.aktuality.sk/clanok/148316/remisova-kritizuje-propagacne-it-videa-paradoxne-vyzyva-na-ich-umele-pozeranie/
https://zive.aktuality.sk/clanok/148310/bratislava-obstarava-novy-parkovaci-it-system-okrem-ceny-zavazi-5-dalsich-veci/
https://zive.aktuality.sk/clanok/148357/kto-vyberal-sefa-nasesu-a-preco-mena-uchadzacov-zverejnili-az-po-rozhodnuti-rozdiely-bodov-boli-minimalne/
https://blog.sme.sk/tomasjacko/politika/5-tipov-pre-remisovu-ako-robit-statnu-reklamu
https://euractiv.sk/section/digitalizacia/news/plan-obnovy-a-slovenska-digitalizacia-ako-podporit-institucie-organizacie-a-firmy/
https://euractiv.sk/section/digitalizacia/news/digitalna-koalicia-zo-strednej-europy-legislativa-o-digisluzbach-musi-mysliet-na-male-podniky/
https://zive.aktuality.sk/clanok/148593/plan-zaviest-volby-cez-internet-sa-mozno-stopne-su-viac-rizikove-a-drahe-hodnoti-statna-expertna-skupina/
https://fontech.startitup.sk/volley-cez-internet-experti-stretnutie-bezpecnostne-rizika/
https://www.sportdnes.sk/slovensko/o-svojej-digitalnej-nezavislosti-rozhodnu-aj-male-krajiny/
https://dennikn.sk/2044269/newsfilter-co-ak-v-spolocnosti-napokon-prevladne-pocit-ze-su-vsetci-sudcovia-rovnaki/
https://e.dennikn.sk/2043464/osobne-udaje-390-tisic-testovanych-na-covid-19-boli-dostupne-uplne-bez-ochrany/?ref=tit1
https://dennikn.sk/minuta/2043667/
https://e.dennikn.sk/2045093/kto-vymysla-reformny-plan-pre-slovensko-kompletny-zoznam-hegerovej-skupiny/
https://dennikn.sk/2064581/skoly-maju-posielat-osobne-udaje-deti-na-okresne-urady-e-mailom-nie-je-to-dost-bezpecne-varuje-odbornik/
https://zive.aktuality.sk/clanok/148903/k-slovensko-sk-podpisuje-stat-dalsiu-zmluvu-s-dodavatelom-ake-vyjednal-ustupky/
https://dennikn.sk/2076501/newsfilter-matovic-to-skusa-s-imidzom-cloveka-co-len-netara-ale-proti-ludom-ako-hascak-aj-naozaj-kona/
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7.10.2021 zive.aktuality.sk Premiér ďalej chce e-voľby. Argumentuje e-bankingom a 21. storočím

8.10.2021 aktuality.sk Budú Slováci voliť cez počítač? Všetko brzdia problémy s bezpečnosťou

8.10.2021 Hospodárske noviny Voľby online: Matovičov sen naráža na kyberbezpečnosť

10.10.2021 STV1 Voľby cez internet: Budúcnosť či planý sľub?

11.10.2021 forbes.sk Ako zo Slovenska spraviť IT HUB? „Pozrime sa na štátne IT,“ hovoria zakladatelia 
Titans freelancers

11.10.2021 TV Markíza Sľúbili elektronické hlasovanie

11.10.2021 parlamentnelisty.sk Köles: Zavedenie elektronických volieb nie je reálne, má mnoho rizík

11.10.2021 teraz.sk M. Klus vidí v elektronickom hlasovaní riziká kybernetických útokov

12.10.2021 rtvs.sk Experts think electronic voting still too risky

12.10.2021 dennikn.sk Pri práci v zahraničí som objavil nečakaný vzor pre digitálnu transformáciu 
Slovenska. Je ním India

13.10.2021 Facebook Slovensko.
Digital

online diskusia: Plán obnovy - reforma digitalizácie

14.10.2021 dennikn.sk Newsfilter: V deň, keď sa Matovič mstil Sulíkovi, zistil, že už nie je prvý

14.10.2021 zive.aktuality.sk Keď hygienici nové IT výdobytky nechceli, zbytočne ich nasadíme, vraví poradca 
premiéra

15.10.2021 ta3.com 5G na Slovensku

15.10.2021 dennikn.sk Ekonomický newsfilter: Ešte nikdy sme nemali tak dobre napísaný rozpočet

17.10.2021 tyzden.sk Voliť cez internet? Máta nás nešťastný príklad z Estónska. Nástrah je viac ako dosť

17.10.2021 startitup.sk Od startupu z internátu až po multimiliónový internetový biznis. Príbeh Michala 
Trubana je fascinujúci

19.10.2021 STV1 Technológiou koronavírus neporazíme

22.10.2021 sme.sk Matovičova transparentnosť sublimuje

28.10.2020 uvo.gov.sk ÚVO rokoval o svojej novele so zástupcami tretieho sektora

28.10.2020 Facebook Slovensko.
Digital

online diskusia: Fáza realizácie IT projektov - jej úskalia a ako sa im tentokrát vyhnúť

29.10.2020 euractiv.sk Česi chcú byť lídrom v umelej inteligencii, no odmietajú reguláciu a firmy podporujú 
len málo

29.10.2020 teraz.sk Úrad pre verejné obstarávanie a tretí sektor rokovali o novele zákona

5.11.2020 dennikn.sk Ako sa za mesiac pohla Matovičova a Holého revolúcia v obstarávaní? Z návrhu ešte 
neukázali ani riadok

5.11.2020 Facebook Slovensko.
Digital

online diskusia: Verejné obstarávanie po novom: Aké zmeny sa navrhujú?

5.11.2020 euractiv.sk Verejné obstarávanie po novom…aké zmeny sa vlastne navrhujú?

6.11.2020 dennikn.sk Ekonomický newsfilter: Nádej, že lyžovačky budú, ešte žije

11.11.2020 SME Víťaz kategórie Zodpovedná veľká firma – Eset. Školia učiteľov o nástrahách 
internetu.

11.11.2020 dennikn.sk Ministerstvo školstva kúpilo portál za 20 miliónov eur. Nik ho nepoužíva, opravujú ho 
učitelia

12.11.2020 hlavnespravy.sk Remišová si pozvala na rokovanie o štátnom IT politickú elitu. Zúčastnili sa líder 
Progresívneho Slovenska Michal Truban ale aj Ivan Štefanec a Ivan Mikloš

12.11.2020 slovensko.digital Správa o stave slovenského eGovernmentu

19.11.2020 zive.aktuality.sk Antal z IT ministerstva: Zvykám si, čo všetko nefunguje. Máme plán, čo so Slovensko.
sk

20.11.2020 zive.aktuality.sk E-kataster podľa analýzy nie je hotový, dodali ho na 86,77 %. Zlyhania priznáva 
dodávateľ aj štát

https://zive.aktuality.sk/clanok/149006/premier-dalej-chce-e-volby-argumentuje-e-bankingom-a-21-storocim/
https://www.aktuality.sk/clanok/828376/budu-slovaci-volic-cez-pocitac/
https://www.forbes.sk/ako-zo-slovenska-spravit-it-hub-pozrime-sa-na-statne-it-hovoria-zakladatelia-titans-freelancers/
https://www.parlamentnelisty.sk/arena/385936/koles-zavedenie-elektronickych-volieb-nie-je-realne-ma-mnoho-rizik/
https://www.teraz.sk/slovensko/pracovna-skupina-na-mv-analyzuje-rizik/499448-clanok.html
https://enrsi.rtvs.sk/articles/news/236681/experts-think-electronic-voting-still-too-risky
https://dennikn.sk/2084479/pri-praci-v-zahranici-som-objavil-necakany-vzor-pre-digitalnu-transformaciu-slovenska-je-nim-india/
https://www.facebook.com/slovensko.digital/videos/820438858724125
https://www.facebook.com/slovensko.digital/videos/820438858724125
https://dennikn.sk/2088926/newsfilter-v-den-ked-sa-matovic-mstil-sulikovi-zistil-ze-uz-nie-je-prvy/
https://zive.aktuality.sk/clanok/149114/ked-hygienici-nove-it-vydobytky-nechceli-zbytocne-ich-nasadime-vravi-poradca-premiera/
https://e.dennikn.sk/2089277/ekonomicky-newsfilter-este-nikdy-sme-nemali-tak-dobre-napisany-rozpocet/
https://www.tyzden.sk/politika/68167/lakadlo-volieb-cez-internet/
https://www.startitup.sk/od-startutpu-z-internatu-az-po-multimilionovy-internetovy-biznis-pribeh-michala-trubana-je-fascinujuci/
https://blog.sme.sk/pado/spolocnost/matovicova-transparentnost-sublimuje
https://www.uvo.gov.sk/uvod/aktualne-temy-2a8.html?id=725
https://www.facebook.com/watch/live/?v=831763157363067&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=831763157363067&ref=watch_permalink
https://euractiv.sk/section/buducnost-eu/news/cesi-chcu-byt-lidrom-v-umelej-inteligencii-no-odmietaju-regulaciu-a-firmy-podporuju-len-malo/
https://www.teraz.sk/ekonomika/urad-pre-verejne-obstaravanie-a-tret/503887-clanok.html
https://e.dennikn.sk/2128176/ako-sa-za-mesiac-pohla-matovicova-a-holeho-revolucia-v-obstaravani-z-navrhu-neukazali-este-ani-riadok/
https://www.facebook.com/slovensko.digital/videos/359616515304481
https://www.facebook.com/slovensko.digital/videos/359616515304481
https://euractiv.sk/event/verejne-obstaravanie-po-novom-ake-zmeny-sa-vlastne-navrhuju/
https://e.dennikn.sk/2129734/ekonomicky-newsfilter-nadej-ze-lyzovacky-budu-este-zije/
https://dennikn.sk/2130146/ministerstvo-skolstva-kupilo-portal-za-20-milionov-eur-nik-ho-nepouziva-opravuju-ho-ucitelia/
https://www.hlavnespravy.sk/remisova-si-pozvala-na-rokovanie-o-statnom-it-politicku-elitu-zucastnili-sa-lider-progresivneho-slovenska-michal-truban-ale-aj-ivan-stefanec-a-ivan-miklos/2346202
https://sprava.slovensko.digital/?fbclid=IwAR0euz5G2-0hz6wWBsoH4KAA0G7jrsyiMIoCfZYkPMA_8v9YrrTmcY0zL9c
https://zive.aktuality.sk/clanok/149713/antal-z-it-ministerstva-zvykam-si-co-vsetko-nefunguje-mame-plan-co-so-slovensko-sk/
https://zive.aktuality.sk/clanok/149733/e-kataster-podla-analyzy-nie-je-hotovy-dodali-ho-na-86-77-zlyhania-priznava-dodavatel-aj-stat/
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21.11.2020 startitup.sk Ukradnuté milióny a skorumpovaná spravodlivosť. Poznáš najväčšie kauzy 
Slovenska?

25.11.2020 zive.aktuality.sk Slovensko.sk chce štát prebudovať, sám a po častiach. Môže to trvať roky

26.11.2020 zive.aktuality.sk Šéfovia informatizácie: Aký máme plán, aby sa krajina v IT dostala o dva levely vyššie

30.11.2020 aktuality.sk Zahodili egá. Viacero odborníkov od progresívcov a Spolu pracuje pre Matovičovu 
vládu

2.12.2020 Facebook Slovensko.
Digital

Verejné obstarávanie vol. 2 - Kvalitatívne kritéria

3.12.2020 zive.aktuality.sk Objednali hardvér za vyše 10,6 milióna pre vládnu sieť Govnet. Štát nechce služby 
súkromníkov

4.12.2020 acfslovakia.sk Projekt Aj Ty si Slovensko.Digital sa stal projektom mesiaca

7.12.2020 spectator.sme.sk New government promises a new era in state IT

8.12.2020 nadaciapontis.sk Čo v roku 2020 dosiahli projekty podporené z Fondu pre transparentné Slovensko

9.12.2020 netky.sk Poznáme víťazov CENY ITAPA pre tento rok

9.12.2020 newsy.sk Bratislavčanom je čo závidieť. Ako prví majú informácie na jednom mieste vďaka top 
digitálnemu projektu roka

10.12.2020 startitup.sk Chceš v IT zarobiť 5000 eur? Odborník radí, ako sa stať kvalitným developerom, 
o ktorého sa firmy pobijú

11.12.2020 zive.aktuality.sk Firmy ukázali štátu, aké projekty digitalizácie by mal realizovať. Sulík za dotovanie 
priemyslu nie je

12.12.2020 touchit.sk Širokopásmový internet pre každú domácnosť, štát v mobile, služby naozaj pre 
občana

13.12.2020 touchit.sk Bratislavčanom je čo závidieť. Ako prví majú informácie na jednom mieste vďaka top 
digitálnemu projektu roka

15.12.2020 zive.aktuality.sk ITčkári: V čom vidia zmysel štátnej IT firmy (anketa)

15.12.2020 finweb.hnonline.sk Plán obnovy: Minister Heger predstavil päť priorít pre Slovensko

15.12.2020 print SPOLOČNÉ STANOVISKO K NÁVRHU ZMENY ZÁK. Č. 343/2015 Z.z., O VEREJNOM 
OBSTARÁVANÍ

16.12.2020 Facebook Slovensko.
Digital

Ak chcete ušetriť čas a nervy, stačí sa zaregistrovať na GovBox a získate jednoduchý 
prístup k štátnej elektronickej schránke.

17.12.2020 index.sme.sk Ako sme míňali eurofondy a koľko ciest za ne máme? (otázky a odpovede)

17.12.2020 Trend Na Itape ocenili bratislavské OpenData

18.12.2020 Facebook Slovensko.
Digital

online diskusia: Prečo potrebujeme štátnu softvérovú firmu?

21.12.2020 dennikn.sk Newsfilter: Pellegrini s Ficom majú percentá ako za starých čias

21.12.2020 hlavnydennik.sk Vláda si pripravuje korupčnú pôdu na miliardu eur ročne

21.12.2020 sme.sk Mimovládne organizácie kritizujú novelu zákona o verejnom obstarávaní 

21.12.2020 ineko.sk Neobmedzujte transparentnosť, súťaž ani verejnú kontrolu zákaziek!

21.12.2020 Transparency.sk HROMADNÁ PRIPOMIENKA K NOVELE ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ Č. 
343/2015 Z. Z.

21.12.2020 Topspravy.eu Plán Obnovy By Mohol Zlepšiť Aj Podnikateľské Prostredie Na Slovensku, 
Ministerstvo Má Jasné Ambície

22.12.2020 parlamentnelisty.sk Revolúcia v štátnych nákupoch, alebo rozkrádačka za miliardu ročne? Občania sa 
môžu pridať k iniciatíve mimovládok

23.12.2020 sportdnes.sk Združenie občanov miest a obcí Slovenska nesúhlasí s vyčlenením časti zákaziek 
spod verejnej kontroly

27.12.2020 index.sme.sk Pre Stromčeka lacný trik, no štátna firma porušila pri Jaguari zákon

28.12.2020 banky.sk Zmeny vo verejnom obstarávaní môžu údajne podporiť klientelizmus a korupciu

https://www.startitup.sk/ukradnute-miliony-a-skorumpovana-spravodlivost-poznas-najvacsie-kauzy-slovenska/
https://zive.aktuality.sk/clanok/149819/slovensko-sk-chce-stat-prebudovat-sam-a-po-castiach-moze-to-trvat-roky/
https://zive.aktuality.sk/clanok/149825/slovensko-plan-informatizacia-it-remisova-antal-hargas-mirri/
https://www.aktuality.sk/clanok/843809/igor-matovic-progresivne-slovensko-spolu-odbornici-ministerstva-spolupraca/
https://www.facebook.com/slovensko.digital/videos/175729730934300
https://www.facebook.com/slovensko.digital/videos/175729730934300
https://zive.aktuality.sk/clanok/149954/objednali-hardver-za-vyse-7-milionov-pre-vladnu-siet-govnet-stat-nechce-sluzby-sukromnikov/
https://acfslovakia.sk/novinky/projekt-aj-ty-si-slovensko-digital-sa-stal-projektom-mesiaca/?fbclid=IwAR0euz5G2-0hz6wWBsoH4KAA0G7jrsyiMIoCfZYkPMA_8v9YrrTmcY0zL9c
https://spectator.sme.sk/c/22545056/new-government-promises-a-new-era-in-state-it.html
https://www.nadaciapontis.sk/novinky/co-v-roku-2020-dosiahli-projekty-podporene-z-fondu-pre-transparentne-slovensko/
http://www.netky.sk/clanok/pozname-vitazov-ceny-itapa-pre-tento-rok
http://newsy.sk/2020/12/09/bratislavcanom-je-co-zavidiet-ako-prvi-maju-informacie-na-jednom-mieste-vdaka-top-digitalnemu-projektu-roka/
https://www.startitup.sk/chces-v-it-zarobit-5000-eur-odbornik-radi-ako-sa-stat-kvalitnym-developerom-o-ktoreho-sa-firmy-pobiju/
https://zive.aktuality.sk/clanok/150073/firmy-ukazali-statu-ake-projekty-digitalizacie-by-mal-realizovat-sulik-za-dotovanie-priemyslu-nie-je/
https://touchit.sk/sirokopasmovy-internet-pre-kazdu-domacnost-stat-v-mobile-sluzby-naozaj-pre-obcana-mame-na-to-12-miliardy-eur/322668
https://touchit.sk/bratislavcanom-je-co-zavidiet-ako-prvi-maju-informacie-na-jednom-mieste-vdaka-top-digitalnemu-projektu-roka/322774
https://zive.aktuality.sk/clanok/150149/itckari-v-com-vidia-zmysel-statnej-it-firmy-anketa/
https://finweb.hnonline.sk/ekonomika/2265635-prebieha-verejna-diskusia-o-plane-obnovy-zucastni-sa-heger-aj-matovic
https://drive.google.com/file/d/1AIb2t7N0E_aLTmnTp5U-DGggDvHm8a7K/view?fbclid=IwAR1tJe6PVFYEyfIZJlxa7GO3hUGL2_fUsZRB1g_l8v7RvJV-IhLk2HUEqCk
https://www.facebook.com/slovensko.digital/posts/2769530706639917
https://www.facebook.com/slovensko.digital/posts/2769530706639917
https://index.sme.sk/c/22546883/ako-sme-minali-eurofondy-otazky-a-odpovede.html
https://fb.watch/49ZlYqT1fI/
https://fb.watch/49ZlYqT1fI/
https://dennikn.sk/2196368/newsfilter-pellegrini-s-ficom-maju-percenta-ako-za-starych-cias/
https://www.hlavnydennik.sk/2020/12/21/vlada-si-pripravuje-korupcnu-podu-na-miliardu-eur-rocne/
https://ekonomika.sme.sk/c/22559686/mimovladne-organizacie-kritizuju-novelu-zakona-o-verejnom-obstaravani.html
https://www.ineko.sk/clanky/neobmedzujte-transparentnost-sutaz-ani-verejnu-kontrolu-zakaziek
https://transparency.sk/sk/pripomienka/?fbclid=IwAR2EF4eZeVyN2Cu6LVpDOuh8uz0s1oP30dpIRVJ4S0QCPDhnhJFBv3-6lJI
http://topspravy.eu/blog/ekonomika/plan-obnovy-by-mohol-zlepsit-aj-podnikatelske-prostredie-na-slovensku-ministerstvo-ma-jasne-ambicie/
https://www.parlamentnelisty.sk/arena/405792/revolucia-v-statnych-nakupoch-alebo-rozkradacka-za-miliardu-rocne-obcania-sa-mozu-pridat-k-iniciative-mimovladok/
https://www.sportdnes.sk/slovensko/zdruzenie-obcanov-miest-a-obci-slovenska-nesuhlasisvyclenenimcasti-zakaziek-spod-verejnej/
https://index.sme.sk/c/22562644/pre-stromceka-lacny-trik-no-statna-firma-porusila-pri-jaguari-zakon.html
https://banky.sk/zmeny-vo-verejnom-obstaravani-mozu-udajne-podporit-klientelizmus-a-korupciu/
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28.12.2020 e.dennikn.sk Remišová odmieta Holého a Matovičovu revolúciu v tendroch: Ten návrh sa musí 
zmeniť

28.12.2020 zastavmekorupciu.sk Pre Stromčeka lacný trik, no štátna firma porušila pri Jaguari zákon

28.12.2020 Facebook Slovensko.
Digital

SPOLOČNÉ STANOVISKO K NÁVRHU ZMENY ZÁK. Č. 343/2015 Z.z., O VEREJNOM 
OBSTARÁVANÍ

29.12.2020 vlaky.net MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE VIDIA V NOVELE O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ RIZIKÁ

30.12.2020 nextech.sk Spoločné stanovisko k návrhu zmeny zák. Č. 343/2015 Z.z., o verejnom obstarávaní

31.12.2020 Denník N Remišová odmieta Holého a Matovičovu zmenu tendrov

https://e.dennikn.sk/2203267/remisova-odmieta-holeho-a-matovicovu-revoluciu-v-tendroch-ten-navrh-sa-musi-zmenit/
https://zastavmekorupciu.sk/kauzy/pre-stromceka-lacny-trik-no-statna-firma-porusila-pri-jaguari-zakon/
https://www.facebook.com/slovensko.digital/posts/2778179169108404
https://www.facebook.com/slovensko.digital/posts/2778179169108404
https://www.vlaky.net/zeleznice/kratke-spravy/29507-Mimovladne-organizacie-vidia-v-novele-o-verejnom-obstaravani-rizika/
https://www.nextech.sk/a/Spolocne-stanovisko-k-navrhu-zmeny-zak--C--343-2015-Z-z---o-verejnom-obstaravani

