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01.1Úvodný  
príhovor 

Rok 2021 pre naše združenie začal zmenou na poste 
výkonného riaditeľa. Gabriel Lachmann, spoluza-
kladateľ Slovensko.Digital, viedol organizáciu dva 
roky a chcem mu na tomto mieste poďakovať. Gabriel 
ostáva v Slovensko.Digital aktívny ako člen dozornej 
rady združenia.

Časť roka 2021 bola sprevádzaná ešte dopadmi pandé-
mie COVID-19. Až spätne si človek uvedomí štruktúru 
a rozsah dopadov pandémie na spoločnosť ako takú 
a aj na jednotlivé organizácie. V rámci Slovensko.
Digital sa dopady pandémie prejavili pomerne výrazne 
a to výpadkom príjmov. Z tohto dôvodu bolo potrebné 
reagovať na neistú situáciu. Zrealizovali sme viace-
ro opatrení s cieľom stabilizovať finančnú situáciu 
v druhej polovici roka. Museli sme upraviť úväzky 
zamestnancov. Využili sme našu odbornosť a poskytli 
sme vybraným organizáciám konzultačné služby. Me-
dzi členmi združenia a podporovateľmi sme zrealizo-
vali crowdfundingovú kampaň na zabezpečenie finan-
covania našich komunitných projektov Návody.Digital 
a Lepšie Služby. Zamerali sme sa na získanie grantov, 
čo sa nám aj podarilo s úspešnosťou troch grantov zo 
štyroch žiadaných. Zaviedli sme pravidelný reporting 
nákladov a ich priraďovanie voči plánovaným aktivi-
tám, projektom a zdrojom financovania. Všetky tieto 
opatrenia aplikujeme aj v roku 2022 a stali sa súčasťou 
riadenia organizácie. Hoci bola táto situácia pre naše 
združenie extrémne náročná, zvládli sme ju a aj sme 
sa veľa naučili.

Rok 2021 je možné pre Slovensko.Digital považovať 
za úspešný. Opäť sa potvrdila odbornosť našej organi-
zácie a jej historická pamäť, čo sa ukazuje ako veľmi 
dôležitý aspekt v dynamicky sa meniacom prostredí 
informatizácie verejnej správy. Slovensko.Digital 
investovalo svoj čas a svoje kapacity do nasledovných 
aktivít a projektov:

- RedFlags,
-  Zlepšovanie eGovernmentu  

a digitálnych služieb štátu,
- Komunitné projekty a príklady riešení,
- Komunita a členovia združenia.

RedFlags predstavujú systematický prístup k hodno-
teniu “veľkých” štátnych IKT investícií, najmä v oblasti 
eGovernmentu. Tento projekt v rámci Slovensko.Digital 
realizujeme kontinuálne už 6 rokov. Výsledky projektu 
využívajú novinári, kontrolné orgány v rámci svojich 
rizikových analýz ale aj odborná verejnosť. Európska 
komisia na tento projekt upozornila aj iné členské kraji-
ny. Za významnú v roku 2021 považujem spoluprácu so 
Žilinským IT klastrom a náš spoločný projekt ZA Trans-
parentné regióny, ktorého hlavnou náplňou bol prenos 
know-how, metodík a nástrojov zo Slovensko.Digital 
do žilinského regiónu v oblasti hodnotenia IKT investí-
cií s dôrazom na transparentnosť a participatívnosť. 
Projekt bol úspešný, viacero organizácií adoptovalo túto 
metodiku. Projekt podporila Nadácia Pontis. 

Okrem toho sme v roku 2021 začali systematicky 
upozorňovať na nedostatky v projektoch ako je Nové 
Mýto či Edunet. V roku 2021 sa začali prejavovať dopady 
podnetu, ktorý sme podali na Úrad pre verejné obstará-
vania ešte v roku 2019. Na základe tohto podnetu už nie 
je možné zneužívať zákonnú výnimku na dodatkovanie 
telekomunikačných služieb a začalo sa súťažiť.

Časovo, ale aj obsahovo, najťažšou aktivitou je zlep-
šovanie eGovernmentu a digitálnych služieb štátu. 
Ide o veľmi širokú doménu, ktorú je kapacitami Slo-
vensko.Digital náročné pokrývať. Zároveň na strane 
štátu dochádza k pomerne častým zmenám, či už 
v obsahovom smerovaní alebo na dôležitých pozíciách. 
Pomerne často máme pocit, že vybrané témy a problé-
my sa riešia v opakujúcich sa intervaloch dookola a bez 
výsledkov. Do budúcna si naša organizácia bude musieť 
stanoviť prioritné témy a primárne sa venovať len tým-
to. Náš čas je veľmi vzácny a musíme s ním nakladať 
efektívne. 

V roku 2021 sme pomerne značnú časť investovali 
do prípravy a pripomienkovania Národnej koncepcie 
informatizácie verejnej správy. Nadväzovať mal Akčný 
plán pre túto koncepciu, no ten ešte ani začiatkom roka 
2022 nebol pripravený. Za dôležitú aktivitu považujem 
audit povinností eGovernmentu, ktorý sme realizovali 
spoločne s Ministerstvom pre investície, regionálny 
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rozvoj a informatizáciu. Na vzorke desiatok orgánov 
verejnej moci sa robil audit povinností, ktoré týmto or-
gánom vyplývajú zo zákona 305/2013 Z.z. Audit identi-
fikoval čo funguje, čo a prečo nefunguje a jeho súčasťou 
boli aj návrhy na zmeny. 

Za zmienku stoja aj aktivity ako Iniciatíva za transpa-
rentné výberové konania a hromadné pripomienky 
k predkladanej novele zákona o verejnom obstaráva-
ní. Tieto aktivity sme realizovali s ďalšími dôležitými 
neziskovými organizáciami ako Nadácia Zastavme 
korupciu, Transparency International Slovensko, VIA 
IURIS, INEKO, Aliancia Fair Play a Inštitút pre dobre 
spravovanú spoločnosť.

Osobne ma tešia naše interné a komunitné projekty. 
Cieľom týchto projektov je riešiť reálne problémy obča-
nov, podnikateľov a zároveň tak ukazovať štátu, ako by 
mali vyzerať digitálne služby hodné 21. storočia.  

Návody.Digital predstavujú už dlhodobejši komunitný 
projekt. Jeho výsledky a otvorený prístup si všimla aj 
Európska komisia a aj o tomto projekte informovala iné 
členské krajiny. V roku 2021 portál navštívilo 131 tisíc 
používateľov. Spolu s dobrovoľníkmi sme vytvorili apli-
káciu Priznanie.Digital, ktorej cieľom bolo uľahčenie 
prípravy a podania daňového priznania pre SZČO. Túto 
aplikáciu využilo viac ako 13 tisíc používateľov.

V rámci projektu Lepšie Služby sa pokračovalo v riešení 
podnetov. Zjednodušilo sa nahlasovanie podnetov po-
užitím hashtagu #lepsiesluzby s využitím technológie 
od nášho člena Gerulata Technologies j.s.a. Pokračovali 
sme v advokácii tohto konceptu na strane verejnej 
správy, keďže cieľom je, aby si tento koncept adoptoval 
priamo štát. Dlhodobým partnerom pre tento projekt je 
náš člen EEA, s.r.o.

Okrem iného sme začali aj práce na open-source pod-
pisovacom nástroji a pomohli sme zjednodušiť proces 
integrácií na Ústredný portál verejnej správy.

Pri interných a komunitných projektoch platí pravidlo, 
že ich robíme dovtedy, kým ich robíme lepšie ako štát.

Slovensko.Digital by nebolo tým, čím je, bez členov 
a komunity. Členovia a komunita okolo nášho združe-
nia sú veľmi dôležitý pilier. Spájame spoločne sily či už 
pri presadzovaní našich návrhov, pri pomoci štátu alebo 
pri našich komunitných projektoch. Preto som rád, že 
v roku 2021 sa nám podarilo spoločne a hlavne fyzicky 
sa stretnúť a že sme pre komunitu mohli pripraviť naše 
pravidelné komunitné stretnutia a pre členov viacero 
zaujímavých workshopov.      

Záverom môjho príhovoru by som sa rád poďakoval 
celému tímu Slovensko.Digital, členom Slovensko.
Digital, IT komunite, podporovateľom a grantovým 
donorom. Vďaka vám sa nám darí spoločne rozvíjať 
organizáciu, ktorá má zmysel. Som názoru, že aj iné 
agendy štátu by si zaslúžili pozornosť organizácie, akou 
je Slovensko.Digital.

Ďakujem, 
Peter Kulich
Výkonný riaditeľ Slovensko.Digital
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Slovensko.Digital je občianske združenie primárne 
zamerané na zvýšovanie kvality digitálnych služieb 
štátu na Slovensku. Združenie zároveň dbá aj o trans-
parentnosť a férovosť prostredia, v ktorom digitálne 
služby štátu vznikajú.

Chceme, aby digitálne služby štátu boli jednoduché, 
dávali zmysel a mali normálne ceny. Prostredníctvom 
metodiky RedFlags analyzujeme veľké IT projekty 
a tlačíme na to, aby sa tie nevýhodné zastavili. Na naj-
väčšie pochybenia a kauzy upozorňuje média a verej-
nosť alebo podávame podnety na príslušné kontrolné 
orgány. 

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, zapojiť 
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 Slovensko.Digital nám na stave slovenskému eGo-
vernmentu záleží. Aj preto ho priebežne analyzujeme 
v našej Správe o stave eGovernmentu. V tomto doku-
mente prinášame systematické vyhodnotenie, kde sa 
v súčasnosti slovenský eGovernment nachádza, a aj 
ktorým smerom je potrebné ísť ďalej. Niektoré z kri-
tický tém sme zároveň rozpracovali do formy návrhov 
konkrétnych verejných politík, ktoré sme tiež zverej-
nili na webe Sprava.Slovensko.Digital.

Veríme, že Slovensko má potenciál využiť tieto skú-
senosti vo svoj prospech a zaradiť sa k 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
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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 záro-
veň ukazovalo, že sme konkurencie schopní aj v ko-
merčnom sektore. V roku 2017 sme založili spoločnosť 
Služby Slovensko.Digital, s.r.o., ktorej jediným spoloč-
níkom je občianske združenie Slovensko.Digital. Táto 
spoločnosť 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 klien-
tov. Službu GovBox, ktorá slúži preposielanie dát zo 
schránky 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 vývoji 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. 

V roku 2021 sme sa sústredili najmä na poskytovanie 
platených konzultácii pre integrácie na štátne sys-
témy a vývoj open-source podpisovača, ktorý bude 
zverejnený v roku 2022. Novinkou bolo, že sme posky-
tovali aj konzultačné služby pre štát, najmä pri integ-
ráciách projektov na slovensko.sk a pre NASES sme 
dokonca zabezpečovali zjednodušenie procesu pre 
integrácie na slovensko.sk ako také.

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.
2021 2020

Výnosy 70258 58901

Tržby z predaja služieb 70255 58891

Ostatné výnosy 3 11

Náklady 69684 53017

Licenčný poplatok 1385 2266

Mzdové náklady 30289 14308

Programátorské a analytické práce 20000 28254

Právne služby a účtovné služby, ochrana OU 6445 5298

Nájom kancelárie 2507

Ostatné náklady 7641 157

Opravné položky k pohľadávkam 1417 575

Splatná daň z príjmov  1030

Zisk/Strata po zdanení (+/-) 574 6019

Služby Slovensko.Digital, s.r.o.
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Peter Kulich 
Výkonný riaditeľ, Verejné obstarávania a Platformy

Ľubor Illek 
Predseda rady, Opatrenia a verejná správa

Ján Suchal 
Vývoj a komunikácia

Vladimír Falťan 
Lepšie služby a manažment podnetov

Juraj Dillinger 
Opatrenia a verejná správa

Matúš Kollár 
Marketing a komunikácia

Petra Konkoľová 
Financie a projekty 

Pavol Zbell 
Programátor senior ( )

Petra Plesníková 
Komunita + Koordinátor dobrovoľníkov a vývojárov

Hana Benediktová 
Koordinátor dobrovoľníkov  
a koordinátor vývojárov (MD)

Zuzana Jankechová 
Office manažment a služby zákazníkom 

Michal Roháček 
Programátor 

Lucia Janíková 
Programátor junior (od marca 2021)

Marek Martinovič 
Analytické práce (od októbra 2021)

03.1Tím
Slovensko.Digital
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Peter Kulich nahradil Gabriela Lachmanna  
na poste výkonného riaditeľa Slovensko.Digital 
(január 2021)

Spolu s Nadácia Zastavme korupciu, INEKO 
a Aliancia Fair-play sme poslali otvorený list 
ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej 
o zmenách vo verejnom obstarávaní (január 
2021)

Na videohovore s ministerkou spravodlivosti 
Máriou Kolíkovou sme spolu s Nadácia Zastavme 
korupciu, Aliancia Fair-play, INEKO a s právnou 
podporou od AGM Partners vysvetľovali naše 
výhrady voči návrhu zákona o súdnej ochrane  
vo verejnom obstarávaní (január 2021) Organizovali sme online diskusiu na 

tému: “Kedy budeme mať lepšie digitálne 
služby štátu?”, na ktorej sa zúčastnil Martin 
Konečný (BRISK), Michal Blažej (SUXA) 
a Róbert Lenčéš (MIRRI) a Ján Suchal 
(Slovensko.Digital) (január 2021)Vyzývame štátne orgány  

na preverenie tajných zmlúv  
v štátnom IT (február 2021)

Členovia našej komunity uľahčujú 
registráciu na testovanie a očkovanie  
proti koronavírusu (február 2021) 

Pripravili sme aktualizáciu webovej 
aplikácie Priznanie.Digital spolu 
s dobrovoľníkmi z našej komunity 
a daňovými poradcami z kancelárie 
Avenias Tax & Legal (marec 2021) Organizovali sme diskusiu na tému: 

“Utajované nákupy v IKT vol.1 - Úvod”, na 
ktorej sa zúčastnil Tomáš Lepieš (ÚVO), 
Ivana Kopecká Gájová (NKÚ) a Peter Kulich 
(Slovensko.Digital) (apríl 2021)

03.2

Organizovali sme online  
X. stretnutie členov  
Slovensko.Digital  
(apríl 2021)

S pomocou spoločnosti Gerulata 
Technologies sme zjednodušili nahlasovanie 
chýb elektronických služieb verejnej správy 
prostredníctvom portálu Lepšie služby, stačí 
použiť hashtag #lepsiesluzby (máj 2021)

4.

2.

6.

8.

1.

5.

3.

7.

9.

10.

Tím 
Slovensko.Digital
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15.

12.

17.

14.

16.

13.

18.

Začali sme nový projekt z Fondu pre 
transparentné Slovensko v Nadácii Pontis: 
“Red Flags 5.0: SD ZA Transparentné regióny” 
v spolupráci so žilinským IT klastrom ZA IT 
(jún 2021) Organizovali sme online diskusiu “Slovenská 

republika a boj proti dezinformáciám”. 
Diskutovali  
Miroslava Sawiris (Globsec), Tomáš Kriššák  
(Gerulata Technologies),Andrea Pobocik 
(NBÚ) a Peter Kulich (Slovensko.Digital)  
(jún 2021)

Spolu s MIRRI sme začali audit 
elektronických povinností úradov  
(jún 2021)

Organizovali sme osobné stretnutie 
komunity Slovensko.Digital (júl 2021)

Spolu s Nadáciou Zastavme korupciu, 
Transparency International Slovensko, 
INEKO, Alianciou Fair-play, Inštitútom SGI 
a VIA IURIS sme sa spojili do iniciatívy za 
transparentné výberové konania štátnych 
inštitúcií (október 2021)

Organizovali sme osobné stretnutie 
komunity Slovensko.Digital  
(september 2021)

Spolu s ďalšími mimovládnymi 
organizáciami sme vyzvali premiéra 
Eduarda Hegera k diskusii o odbornosti  
a transparentnosti pri obsadzovaní postov  
v štátnej správe (november 2021)

Začali sme nový projekt z Fondu SK-NIC: 
“Slovensko.Digital pomáha aj podnikateľom” 
(december 2021)

11.
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Jedna vec je kritizovať, druhá aj niečo konštruktívne 
spraviť alebo presadiť. Aby sme ukázali, že štátne IT 
nemusí byť drahé a zložité sami vytvárame riešenia, 
produkty a poskytujeme služby, ktoré nemajú problém 
presadiť sa aj v komerčnom sektore. V roku 2021 sme:

  pokračovali v poskytovaní a rozširovaní dátových 
služieb Autoform a Datahub, pričom sme zásadne 
vylepšili spôsob detekcie zmien v registroch,

  poskytovali službu preposielania správ z el. schrá-
nok GovBox a GovBox API,

  rozšírili služby GovBox API aj o službu zasielania 
podaní, ktorá je vhodná najmä pre klientov, ktorí 
robia hromadné podania na orgány verejnej moci,

  v spolupráci s CRYSTAL CONSULTING, s.r.o pra-
covali na vývoji bezplatného a voľne dostupného 
open-source podpisovača, ktorý bude zverejnený 
na používanie v roku 2022,

  zaznamenali zvýšený záujem o naše konzultačné 
služby, kde sme pomáhali s vypracovaním rôznych 
integrácii na slovensko.sk pre súkromné firmy ako 
aj pre dodávateľov informačných systémov pre 
štát,

  udržiavali a rozvíjali open-source komponent na 
zjednodušenie integrácie na slovensko.sk pre 
prihlasovanie pomocou eID a zasielanie podaní cez 
ÚPVS

  spolupracovali priamo s Národnou agentúrou pre 
sieťové a elektronické služby (NASES), ktorá si naše 
konzultačné služby objednala na to, aby sme im 
pomohli výrazne zjednodušiť proces integrácie na 
slovensko.sk.

Návody.Digital
Projekt bol od júla 2019 financovaný primárne v rámci 
nášho projektu "Aj Ty si Slovensko.Digital" podporené-
ho z Active Citizens Fund - 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. Financovanie bolo možné z dôvodu 
pandémie predĺžiť ešte o ďalšie tri mesiace oproti pô-
vodnému plánu, a tak sme posledné aktivity v projekte 
mali do konca marca 2021.

Bohužiaľ sa nám kvôli pandémii počas celého roka 
nepodarilo zorganizovať už žiadne väčšie osobné ani 
online podujatie, či hackathon a spolu s našou komu-
nitou dobrovoľníkov sme fungovali najmä prostred-
níctvom online platforiem.

Počas roka sme pracovali napríklad na funkcionali-
tách ako prehľad rozpracovaných životných situácii, 
či dátum poslednej aktualizácie každého návodu. 
Intenzívne sme pripravovali aj funkcionalitu, ktorá by 
umožňovala robiť podania priamo cez Návody.Digital, 
ktorú plánujeme spustiť už v roku 2022. Vzniklo aj 
zopár nových návodov a aktualizovali sa tie už existu-
júce.

Pre SZČO s paušálnymi výdavkami sme aj na rok 
2021 aktualizovali aplikáciu pre rýchle a jednoduché 
podanie daňového priznania, Priznanie.Digital. Pridali 
sme aj možnosť pripraviť si cez aplikáciu tiež odklad 
daňového priznania. Aplikáciu sme prepojili priamo 
s návodom na Návody.Digital, ktorý ľudí previedol 
zvyšnými krokmi pre úspešné podanie daňového 
priznania alebo oznámenie odkladu.

Spolu s komunitou dobrovoľníkov sme mali začiat-
kom roka spoločný videohovor, na ktorom sme do-
hodli postup práce na príprave aktualizácie aplikácie 
a následne sme v máji mali ďalší videohovor, kde sme 
si vyhodnotili spoluprácu a výsledky. Koncom roka 
sme mali tiež niekoľko diskusii s Finančnou správou 
ohľadom možnej spolupráce na Priznanie.Digital, ako 
aj iných aktivitách.

04.1Príklady riešení  
/ ekosystém
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Informácie o projekte Návody.Digital sa v roku 2021 
objavili aj na Joinup-e, platforme pre spoluprácu 
vytvorenú Európskou komisiou. Vyzdvihovali najmä 
otvorené licencovanie pod EUPL-1.2 a opisovali aj cieľ 
či prístup, akým je projekt tvorený. Projekt však mylne 
považovali za oficiálny vládny portál, čo nás len milo 
pobavilo. Boli by sme radi ak by sa štát inšpiroval 
a rozhodol sa naše Návody aj so zdrojovým kódom 
prevziať a upraviť si ich podľa svojich predstáv, umož-
ňuje to práve EUPL licencia.

Začali sme tiež spoluprácu so zamestnancami z ESET, 
ktori sa v rámci CSR programu prihlásili na prácu na 
našich projektoch. Jedným z nich bol práve projekt 
Návody.Digital na ktorom pracovali štyria ľudia zame-
raní primárne na vývoj. 

Portál Návody.Digital za rok 2021 využilo viac ako 131 
tisíc používateľov, ktorí si stránky v rámci tohto portá-
lu zobrazili spolu viac ako 1. 8 miliónkrát. Vznikli tiež 
nové návody ako “Zmena zdravotnej poisťovne” a “Od-
klad daňového priznania”, ktorý sa pripravil aj v rámci 
aplikácie Priznanie.Digital ako novinka a uľahčoval 
tak používateľom vybavenie žiadosti o odklad daňové-
ho priznania.
 
Webová aplikácia Priznanie.Digital mala v roku 2021 
spolu viac ako 13 tisíc používateľov. 

LepšieSlužby.sk
Portál lepsiesluzby.sk slúžiaci na nahlasovanie chýb 
a podnetov na zlepšenie elektronických služieb štát-
nej správy bol v roku 2021 financovaný z vlastných 
zdrojov nášho občianskeho združenie a od septembra 
2021 aj v rámci nášho spomínaného projektu "Aj Ty si 
Slovensko.Digital" podporeného z Active Citizens Fund 
- Slovakia, pričom jeho technické zabezpečenie sme 
realizovali s pomocou nášho člena, spoločnosti EEA. 

V rámci projektu Lepsiesluzby.sk sme nadviazali na 
spoluprácu s Nases, Finančnou správou, Minister-
stvom vnútra SR a Ministerstvom spravodlivosti SR 
a rozvinuli nové kontakty pri riešení podnetov s Mi-
nisterstvom zdravotníctva SR, NCZI alebo MIRRI. Do 
činnosti na projekte sa zapojili aj dobrovoľníci, či už 
zo spoločnosti ESET, ktorí participovali na návrhoch 
riešení vybraných podnetov, alebo nášho ďalšieho 
člena Gerulata Technologies, s pomocou ktorých sme 
mohli sprevádzkovať zjednodušené automatizované 
nahlasovanie podnetov cez príspevky a komentáre na 
sociálnych sieťach na základe hashtagu #lepsiesluzby. 

V roku 2021 sme riešili rôzne typy podnetov, od čiast-
kových výpadkov niektorých služieb, drobných chýb 
vo formulároch, až po podporu námetov na dlhodobé 
zlepšenie prostredia eGov, ako napríklad rýchlejšie 
zavedenie eID, podpora zásade získavania údajov od 
občanov 1 x a dosť, či prepojenia užívateľských kont 
jednej osoby na strane Finančnej správy. Za dva roky 
od spustenia portál dostal 178 podnetov, z nich 76 bolo 
uzatvorených/vyriešených a 14 dohodnutých na rea-
lizácii s úradmi. Riešili sa mnohé podnety súvisiace 
s testovaním a očkovaním proti Covid-19. 

Keďže skupina používateľov elektronických služieb 
štátu je veľmi rôznorodá, od tínedžerov po seniorov, 
konateľov firiem, zamestnancov, občanov na rodičov-
skej dovolenke i cudzincov žijúcich na Slovensku, idea 
priateľskejšieho a centralizovaného zberu podnetov 
na kontinuálne vylepšovania IT systémov štátu bola 
prezentovaná i na rozhovoroch so zástupcami MIRRI 
a Nases.

04.1Príklady riešení  
/ ekosystém
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Za rok 2021 patrí našim členom a komunite  
opäť jedno obrovské Ďakujeme! 

V časoch pretrvávajúcej pandémie, ktorá mala nie-
koľko vĺn a stále nových výziev ukázali, že sú vždy 
pripravení priložiť ruku (a myšku) k dielu, alebo ako-
koľvek inak pomáhať. 

ČLENOVIA 
V roku 2021 sa naša členská základňa rozrástla o troch 
nových členov a prvýkrát tiež nastala situácia, kedy 
sme z našich radov jedného z členov vylúčili. Spo-
ločnosť svojou činnosťou porušila pravidlá etického 
kódexu, ktoré sa na začiatku zaviazala dodržiavať.
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.  

V roku 2021 sa k nám pridali tieto firmy:
 
GoodRequest s.r.o.
GoodRequest je digitálne štúdio, ktoré tvorí tím skúse-
ných vývojárov a dizajnérov. Od roku 2013 sa venujú 
tvorbe mobilných aplikácií, informačných systémov 
a digitálnemu dizajnu. Dôverujú im odvážne a ino-
vatívne značky a ich riešenia majú aktuálne milióny 
používateľov.

Gerulata Technologies j. s. a.
Gerulata Technologies vyvíja technologické nástroje 
na monitorovanie a analýzu online informačného 
prostredia, ktoré využívajú najaktuálnejšie postupy 
v oblasti umelej inteligencie a analýzy sociálnych 
sietí. Tím, pozostávajúci prevažne z IT špecialistov, má 
roky skúseností s OSINT a bojom proti dezinformáci-
ám a toxickým prejavom na internete.

Riešenie Gerulata Platform umožňuje včas zachytiť 
šíriace sa informačné hrozby, analyzovať trendy, pre-

vládajúce naratívy a prepojenia a koordináciu medzi 
zdrojmi, ktoré nebezpečný alebo nelegálny obsah šíria.

Okrem komerčných riešení Gerulata Technologies 
prevádzkuje aj viacero nástrojov, ktoré sú otvorené pre 
širšiu verejnosť, ako napríklad Populi.sk alebo Blbec.
online.

V rámci Slovensko.digital zastupujú agendu boja proti 
dezinformáciám a hybridným hrozbám.

SoftwareONE Slovakia s. r. o.
SoftwareONE je popredný svetový poskytovateľ 
komplexných softvérových a cloudových riešení. So 
svojim komplexným portfóliom služieb umožňuje 
spoločnostiam rozvíjať a implementovať stratégie ich 
obchodnej, technologickej a digitálnej transformácie 
prostredníctvom modernizácie aplikácií a migrácie 
kritických pracovných záťaží do verejných cloudov 
spoločne so správou a optimalizáciou príslušného 
softvéru, cloudových aktív a licencií.

Sieť našich členov sme využívali nielen v procese pri-
pomienkovania politík, projektov či výstupov Sloven-
sko.Digital. Podarilo sa nám spoločne viacero iniciatív: 

Realizovali sme aktivity v daňovo-odvodovej  
doméne s vybranými členmi
Počas roka sme sa vybranými členmi ale aj nečlenmi 
venovali témam ako eKasa, eFaktúra a ePNka. Pred-
metným témam sa venujeme už dlhodobo. V roku 
2021 sme vyvíjali tlak na otvorenie API v rámci eKasy. 
K eFakturácii sa pripravovala legislatíva, pripomien-
kovali sme štandard a formát pre eFaktúru s cieľom 
zabezpečenia interoperability v rámci iných krajín. 
Vyvíjali sme tlak na implementáciu ePNky. Cieľom 
daňovo-odvodovej skupiny je sa snažiť o konštruktív-
ny dialóg s vecnými gestormi a to ešte pred návrhom 
legislatívy a následnej implementácie IT riešení na 
strane štátu.

04.2Členovia 
& komunita  
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S členom Adastra sme spolupracovali  
na štúdii uskutočniteľnosti pre NBS
Náš člen Adastra bol úspešný v rámci verejného 
obstarávania na dodanie štúdie uskutočniteľnosti pre 
posúdenie možností zverejňovania otvorených údajov, 
tzv. OpenDát v prostredí Národnej banky Slovenska 
(NBS). Adastre sme v rámci spracovania štúdie po-
máhali ako odborní konzultanti. NBS ocenila odbornú 
kvalitu štúdie ako aj praktické implementačné od-
porúčania. Potvrdila sa vysoká odbornosť a prehľad 
našich zamestnancov v eGov témach. 

Pokračovali sme v CSR programe  
s dobrovoľníkmi z ESET
Začiatkom roka sme sa spojili s vybranými zamest-
nancami z ESET, ktorí po workshope prejavili záujem 
zapojiť sa do našich aktivít a projektov.
Primárne v prvej polovici roka sme spolupracovali do-
kopy so siedmimi “ESETákmi”, ktorí spolu strávili viac 
ako 100 hodín prácou na našom portáli Návody.Digital, 
ako aj na projekte Lepšie služby a tiež aktivitách spo-
jených s pomocou počas pandémie.

Pokračovali sme aj v partnerskom  
projekte Lepšie služby s EEA 
Hlavnou výzvou bolo naďalej hľadať ochotných úrad-
níkov a postupne realizovať  námety vyžadujúce dlho-
dobé riešenie (napr. občiansky preukaz v mobile, zadať 
jeden údaj štátu len raz). Vďaka nášmu členovi Gerula-
ta Technologies je možné nahlasovať problémy s eGo-
vernmentom priamo zo sociálnych sietí. Stačí napísať 
verejný príspevok na Facebook či Twitter, označiť 
Slovensko.Digital a pridať hashtag #lepsiesluzby.

Organizovali sme ďalšie online  
odborné diskusie a webináre
Začiatkom roka sme zorganizovali dve online diskusie 
prostredníctvom platformy Zoom a ako livestream na 
našom Facebooku, čím sa nám podarilo osloviť opäť 
veľkú časť odbornej aj širokej verejnosti. Medzi disku-
tujúcimi boli naši členovia ako aj zástupcovia subjek-
tov, odborníci na dané témy, ktorí tak vedeli poskytnúť 
potrebné informácie a odpovede na otázky prichádza-
júce z publika. K daným témam sme pred diskusiou 
otvorili aj vlákna na našej Platforme, v ktorých debaty 
naďalej pokračujú.

So spoločnosťou Gerulata Technologies sme zorga-
nizovali webinár na tému Slovenská republika a boj 
proti dezinformáciam. Medzi diskutujúcimi boli okrem 
Slovensko.Digital a spoločnosti Gerulata aj zástupco-
via z Ministerstva obrany SR, Ministerstva investícií, 
regionálneho rozvoja a informatizácie, Globsec, či 
Národného bezpečnostného úradu.

04.2Členovia 
& komunita  
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04.2Členovia
& komunita  

Zoznam členov Slovensko.Digital za rok 2021     
Liga výnimočných

     
Stredná firma

     
Malá firma

     
Individuálni členovia

     
Už nie sú členmi:

Michal Barla
Marián Dudek
Michal Blažej
Peter Papp

Pavol Lukáč
Erika Kusyová
Martin Kuštek
Filip Likavčan

QBSW, s. r. o. - po korektnom dialógu sme sa so spoločnosťou QBSW 
dohodli na pozastavení jej členstva v našom združení.

K tejto dohode sme pristúpili po negatívnej medializácii jedného 
zo zákazníkov spoločnosti v spojitosti s akciou Mýtnik a následnej 
medializácie jej samotnej.

Oceňujeme, že QBSW si váži dobré meno, etický kódex a princípy 
Slovensko.Digital a týmto krokom chce predísť akejkoľvek negatívnej 
medializácii, či spochybnenia hodnôt Slovensko.Digital.
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Zakladajúci členovia
Michal Truban
Ján Suchal
Ján Hargaš
Ľubor Illek
Gabriel Lachmann
Michal Cheben

Funkcie v rámci OZ 
Výkonný riaditeľ:   Peter Kulich
Predseda rady OZ:   Ľubor Illek
Podpredsedovia rady OZ: Ján Suchal
Členovia rady OZ:   Ján Suchal 

Peter Kulich 
Ľubor Illek 
Gabriel Lachmann 
Matej Stuška 
Peter Steinhübl

04.2Členovia OZ
Slovensko.Digital
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Komunita 
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05.1Komunita

Komunita okolo Slovensko.Digital opäť potvrdila, že 
je pripravená nezištne pomôcť v realizácii dobrých 
nápadov a projektov. Aktívnym zapojením komunity 
dobrovoľníkov a zamestnancov našich členov sa nám 
v roku 2021 podarilo opäť rozvíjať a doplniť projekt 
Návody.Digital o nové funkcionality, či spraviť update 
aplikácie priznanie.digital a pomôcť tak aj tento rok 
veľkému počtu živnostníkov s paušálnymi výdavkami 
s vybavením podania daňového priznania. Komuni-

ta sa počas celého roka aktívne zapájala do iniciatív 
súvisiacich s podporou a uľahčením pandemickej 
situácie a podieľala sa na tvorbe viacerých riešení ako 
napr. formulára na testovanie a neskôr očkovanie pro-
ti COVID-19 a ďalších riešení, ktoré ľuďom uľahčovali 
zvládnutie pandemickej situácie.

Veľmi aktívna tiež bola v diskusiách na Platforme 
slovensko.digital a sociálnych sieťach.

29. 1. 2021

24. 2. 2021

8. 4. 2021

15. 4. 2021

28. 4. 2021

29. 4. 2021

6. 5. 2021 

29. 6. 2021

1. 7. 2021

22. 9. 2021

online diskusia - Kedy budeme mať lepšie digitálne služby štátu?, BA

online Valné zhromaždenie Slovensko.Digital, BA

online X. stretnutie členov Slovensko.Digital, Bratislava

online diskusia - Utajované nákupy v IKT vol. 1 - Úvod, BA

online stretnutie Slovensko.Digital na tému Etický kódex, BA

online stretnutie Slovensko.Digital na tému Verejné obstarávanie, BA

online stretnutie Slovensko.Digital na tému Ľudské zdroje, BA

Slovenská republika a boj proti dezinformáciám, BA

osobné stretnutie komunity Slovensko.Digital, Bratislava

osobné stretnutie komunity Slovensko.Digital, Bratislava

Komunitné a členské stretnutia
V roku 2021 sa nám podarilo s našou komunitou stretnúť osobne iba 2x, a to na komunitnom stretnutí v lete na 
terase v budove Binarium, kde sídli Slovensko.Digital. Druhýkrát sme sa stretli na jeseň v oveľa väčšom počte, 
v starých známych a obľúbených priestoroch reštaurácie Nervosa. Privítali sme aj hosťa, čo sa ukázalo ako 
zaujímavý koncept, ktorý budeme určite opakovať aj na ďalších akciách. Ich sumár nižšie: 
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05.1Komunita

Valné zhromaždenie Slovensko.Digital 
online (24. február 2022)
Predmetom valného zhromaždenia bolo niekoľko tém 
a schvaľovaní. Okrem každoročne sa opakujúceho 
schvaľovania výročnej správy združenia SD a účtovnej 
závierky SSD sa hlasovalo aj o kandidátoch do správ-
nej rady, ktorým sa po piatich rokoch končil mandát.
Stretnutie sa konalo online prostredníctvom platfor-
my Zoom.

X. stretnutie členov Slovensko.Digital 
online (8. apríl 2021)
Na stretnutí sme tradične prešli novinky a plány 
Slovensko.Digital na najbližšie obdobie, ako aj aktivi-
ty členov vo vybraných témach. Predstavili sa noví 
členovia a tiež vybraní existujúci členovia, ktorí sa tak 
po dlhšej dobe opätovne predstavili v rozrastajúcej sa 
členskej základni. Predstavili sa tiež tri hlavné témy, 
Etický kódex, Verejné obstarávanie a Ľudské zdroje 
(in-house kapacity na strane štátu), ktorým sme sa ná-
sledne bližšie venovali a zorganizovali v nich úvodné 
stretnutia.
Stretnutie sa konalo online prostredníctvom platfor-
my Zoom.

Stretnutie komunity Slovensko.Digital 
osobne (1. júla 2022) - terasa Campus Mlyny

Stretnutie komunity Slovensko.Digital 
osobne (22. septembra 2022) - Nervosa
Na stretnutí komunity, známom tiež ako komunitné 
pivo, sme okrem prezentácie zo strany Slovensko.
Digital dali priestor aj prezentácii hosťa, ktorým bol P. 
Mirossaya zo spoločnosti Slovensko IT. 



Výročná správa za rok 2021      21

05.2Komunita

Najaktívnejší členovia komunity 2021
Každoročne oceňujeme najaktívnejších členov ko-
munity na Platforme, ale žiaľ pandémia Covid-19 už 
druhý rok ovplyvnila aj túto oblasť aktivít Slovensko.
Digital. Odovzdávanie ocenení sa tak ani v roku 2021 
nekonalo osobne na stretnutí komunity, no samo-
zrejme ceníme si každú jednu aktivitu, pripomienku, 
klik, či príspevok na Platforme zo strany členov a ľudí 
z komunity. 

Najaktívnejší prispievateľ
@jody

Majster otvárač tém
@PetraPles - tim Slovensko.Digital
@Rene_Valent

Stalker roka - najviac prečítaných príspevkov.
@Vladimir_Kralik

Prokrastinátor roka - najviac návštev za rok
@vliv2

Miláčik publika - najviac likes
@jody

Slniečkár roka - najviac rozdaných likes
@jody

Autor najpopulárnejšej témy roka
@majso - Platnosť certifikátu pre vydávanie e-podpisu 
na občianskych preukazoch a cudzineckých 
dokladoch končí 26. júna

Najviac diskutovaná téma  
“Čo je nové v Slovensko.Digital”
@tim Slovensko.Digital - Online diskusia:  
Prečo potrebujeme štátnu softvérovú firmu?

Najviac diskutovaná téma “Pripomienkovanie”
@martin.sechny - PI/2020/170 Novela vyhlášky  
o zaručenej konverzii

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

Už niekoľko rokov po sebe sme zastúpení  
v porote iniciatívy Úradnícky čin roka
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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 používaní 
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 verejnej 
správy a informatizácie, Quick 
Wins, Koncepcie a metodiky, Kon-
trola, Kontrola reformných záme-
rov, "Value for Money", Monitoring 
a meranie KPI

Ľubor Illek

Verejné obstarávanie 
IKT 

Výklad pravidiel pre verejné obsta-
rávanie a príprava metore obstará-
vanie IKT

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

Peter Kulich

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, Integrácia, 
Referenčná architektúra

Ján Suchal

K9.8 Kybernetická 
bezpečnosť

Navrhnúť stratégiu riešenia v ob-
lasti ochrany systémov v kyberne-
tickom priestore

Bezpečnosť Ľubor Illek

PS5 Štandardy pro-
jektového riadenia 
a pracovných pozícií
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Poďakovanie

06
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Myšlienka a poslanie Slovensko.Digital by nemali 
šancu na úspech, ak by neexistovali výnimoční ľudia. 
Sú to tí, ktorí boli a stále sú ochotní našu organizáciu 
podporovať. Veľmi nás teší, že existuje skupina firiem, 
organizácií a jednotlivcov, ktorým nie je ľahostajné 
ako informatizácia verejnej správy a digitálne služby 
štátu na Slovensku fungujú.

Všetci podporovatelia, či už členovia Slovensko.Digital 
alebo darcovia, nám umožňujú systematicky pracovať 
práve na zlepšovaní digitálnych služieb štátu ale aj na 
zlepšovaní prostredia, v ktorom tieto služby vznikajú. 
Ďakujeme.

06.1Firemní  
podporovatelia
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Veľká vďaka patrí darcom! Podporu komunity si v Slovensko.Digital veľmi 
vážime a veľmi pekne ďakujeme každému jednému darcovi. Aj vďaka 
vám žijú naše komunitné projekty.

06.2Individuálni darcovia 
- jednorazoví

Lucia Pašková
Anton Zajac Zajac
Pavol Riška
Tibor Kaputa
Renata Blahova
Peter Pecho
A. Ringlerova
Radoslav Feďo
Pavol Zlacký Zlacký
Peter Mihalik
Jakub Krajcovic
Martin UHnak
Zamestnanci Innovatrics
Sabo Adrián
Dalibor Slavik
Martin Kontsek
Marek Subrt
Jozef Hajnala
Róbert Móro
Peter Laszlo
Ondrej Dereceni
Nestiak Michal
Juraj Ďurech
Jan Cifra
Imriska Samuel
Herdova Petra
Heliodor Macko
Matej Urbašík
Roman Porubsky
Michal Simkovic
Juraj Slanička
Jaroslav Šleboda
Jakub Ptacin
Jakub Goda
Danka Babincová
Branislav Varsik
Martin Račák

Jana Ftacnik Pastorkova
Kokotov Kráľ
Tomas Virgl
Stefkovic Michal
Slivka Peter
Rastislav Lamoš
Nerád Matúš
Michal Štefkovič
Michal Adda
Martin Vician
Martin Ftáčnik
Martim Kršák
Marta Leová
Ľubomír Sirotný
LADISLAV GÁLIK
Kmetko Jan
Juraj Bencúr
Ján Osuský
Dušan Štrocholec
Daniel Harcek
Burgerová Vilma
Branislav Kátlovský
Bocinec Stanislav
Beata Krausová
Balogh Ladislav
Anton Kovalčík
Marian Rusnak
Peter Ondrejkovic
Vladimir Solanic
Tomas Kokolevsky
Michaela Szomolányi
Martin Djablik
Ľubomír Ftáčnik
Jozef Svitek
Gabriel Csendes
Arpas Tibor
Adrien Farkas

Michal Maly
Milos Hemerka
Maroš Plšík
Marek Wilhalm
Peter Truchlý
Michal Janiš
Martin Lipták
Marta Fedorkova
Zuzana Benková
Y X
Walzel Ernest
Vlado Zlatos
Vladimír šlepecký
Tomas Klempai
Timko Darius
Stano Suchar
Stanislav Kovalik
Slavomira Urbanova
Schmotzer Marian
Satek Ivan
Rastislav Prokopic
Petra Dzurovcinova
Peter Tisoň
Peter Šlavka
Peter Klinda
Peter Kajan
Ondrej Socuvka
Michal Kališ
Michal Čenger
Matuzova Zlata
Matej Pivarči
Mário Olšovský
Maria Hanulova
Marek Vancura
Marek Mrazik
Marek Angermayer
Lucia Šupáková
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06.2Individuálni darcovia 
- jednorazoví

Keder Pavel
Juraj Mikulášek
Jozef Ličko
Jokay David
Jaroslav Mišura
Jaroslav Michalco
Jan Durinda
Ivan Satek
Dodek Radoslav
Daniel Mišina
Daniel Democko
Dana Olah
Csiba Dominik
Alena Baricova
Peter Verbo
Miroslav Dzurovcin
Matúš Soták
Roman Sluka
Roman Porubský
Roman Czífery
Pavel Babal
Miroslav Gerbel
Miro Jánošík
Michal Ptačin
Michal Lubelec
Michal Belicka
Matúš Kužma
Marian Vajdecka
Juraj Šprlák
Júlia Gabčanová
Jaroslav Lecký
Ján Halaša
Dominika Borsukova
Brozman Viliam
Alexander Benko
Marek Sivčo
Tibor Blenessy
Suroviak Jozef
Štefan Ľupták
Stanislav Sklenka
Simona Móciková
Rastislav Marko Marko
Pavol Salgari

Matej Bádal
Marek Adamov
Lukas Durfina
Ladislav Pomothy
Juraj Dudak Dudak
Jan Korecky
Jan Dzvonik
Jakub Gavornik
Hana Severinova
Gabika Stopkova
David Cacik
Andrej Struhačka
Andrea a Peter Netri
Unknown Unknown
Tomáš Nejedlý
Riska Libor
Peter Roman
Michal Vyletelka
Maria Semanakova
Lucia Jarošová
<b>B</b> Martin
Miroslav Košík
Tomas Sokol
Tomáš Peitl
Roman Krska
Réka Egyházi
Rastislav Koprivňanský
Radovan Šurlák Šurlák
Rado Kysucky
Peter Pavlík
Peter Feldsam
Peter _
Pavla Matej
Netri Peter
Miroslav Rozenberg
Milan Babčanec
Michal Žilinčan
Michal Kajan
Michal K
Martin Kopáč
Lipták Martin
Karol Vinš
Juraj Michálek

Juraj Mazanik
Jozef Gruchalák
Ivana Jackaninova
Ivan Kvasnica
Ivan Babulic
EVA BALAZOVA
Erika Chalányová
Daniel Radocha
Boris Hudec
Boris Fugger
Barbora Dendis
Andrej Nestina
Zuzana Molnarova
Radoslav Iždinský
Peter Stohl
Patrik Bascan
Matus Cimerman Cimerman
Jendek Tomas
Filip Hric
Anonymný Podporovateľ
Paňko Martin
Michal Greško
Vladimír Baláž
Toman Miroslav
Peter Kurocka
Miloš Madro
Michal Velk
Michal Homola
Matuska Lukas
Martin Bartos
Juraj Vilagi
Jakub Trizna
Alexander Wald
Tóth István
Zuzana Behríková
Petra Plesníková
Ivan Pleva
Erich Stark
Tomáš Durčák
Karol Surovy
Jano Suchal
Igor Polakovic
A A
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Špeciálne poďakovanie patrí pravidelným darcom,  
ktorí nám umožnujú dlhodobé a udržateľné  
financovanie časti našich aktivít.

06.3Individuálni darcovia 
- pravidelní

Ivan Baltay
Michal Kevický
Peter Brečka
Vlastimil Kocián
Jan Pavlik
Martin Lipták
Miroslav Hetteš Hetteš
Jakub Daubner
Tomáš Zvarík
Miloš Šrámek
Tomas Zbynovsky
Zdenko Brezovic
Michal Sedlak
Tomáš Michalec
Miroslav Radic
Y X
Tatiana Staruchova
Peter Truchlý
Balázs Orbán
Martin Zichacek
Anonym AK
Ondrej Socuvka
Soňa a František Jászberé-
nyi
Ivan Satek
Tomas Hornicek
Martin Kralik
Zuzana Valkova
Martin Račko
Lukáš Staňa
Jozef Szadvari
Tibor Kaputa
Veronika Ranušová
Zuzana Janovčíková
Csiba Dominik

Rastislav Bolješik
Juraj Hercko
Martin Basila Basila
Marian a Petra Ivanovci
Milan Freml Freml
Marsina Marsina
Juraj Višňovský
Pavol Kincel
Marian Rusnak
Jana Vojtková
Tina Lickova
Stefan Cupil
Miroslav Pikus
Marián Biel
Marek Kišucký
Tomas Sirny
Martin Sirotka
Tomáš Vavrák
Ondrej Klučka
Jan Gabrhel
Frantisek Fecko
Falat Juraj
Peter Urban
Marianna Andreeva
Matuska Lukas
Daniel Rabina
Tomáš Nejedlý
Anita Bukusova
Samuel Snopko
Benko Alexander
Milos Hajdusek
Michal Zlatoš
Michal K
Miroslav Gazdura
Martin Nečas

Patrik Podhorný
Štefan Ľupták
Peter Ondrejkovic
Monika Bandurova
Martin Kukol
Martin Dunaj
Michal Kovacs
Stanislav Ulicny
Peter Morihladko
Julius Retzer
Michal Lubelec
Jakub Konček
Peter Dendis
Veronika Osvaldová
Michal Brat
Ivan Košdy
Marek Hattas
Zuzana Felixová
Tomáš Hološ
Neinvestičný fond Ľudia 
Ľuďom, n.f.
Tomáš Minčeff
Milan Vodicka
Michal Lacko
Matej Oravec
Erich Stark
Radoslav Hiko Hiko
Michaela Krskova
Martin Drgona
Igor Varnai
Dušan Kraxner
Tibor Mócik
Peter Rúfus
Matus Hruz
Lukáš Poláček

Juraj Kužma
Michal Kuchar
Štefan Šimík
Daniel Čistý Čistý
Michal Mazar
Marek Wilhalm
Igor Gomboš
Hana Severinova
Fedor Petrík
Miroslav Kanovsky
Martin Kiss
Marek Adamov
Zoltán Pulai
Matej Šrámek
Maria Kalivodova
Tomáš Pytel Pytel
David Dutko
Veronika Ševčíková
Zuzana Kunertova
Roman Sluka
Michal Somora
J P
Ivan Kvasnica
Anton Oleš
Igor Rjabinin
Jozef Paulišin
Ján Šalko
Frco Lubos
Dominik Kloska
Jan Hargas
Ján Perďoch
Juraj Krumpolec
Michal Vranec
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Financovanie

07
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07.1Financovanie

Dlhodobo sa snažíme o stabilizáciu finančnej situácie 
organizácie, v týchto našich plánoch sa minulý rok 
javil mimoriadne náročným. Pretrvávajúca pandémia 
Covid-19 spôsobila posun termínov nielen dodania 
sľúbených ukazovateľov v aktuálnych projektoch, 
a ich riadne ukončenie, ale posunula aj termíny vyhlá-
senia nových grantov nadáciami a donormi, o ktoré 
sme sa mohli uchádzať. Tento časový posun spôsobil 
výpadok podstatnej časti našich zdrojov a skompliko-
val využitie odborných kapacít tímu Slovensko.Digital. 
Popri aktivitách, ktoré sme mali rozbehnuté,  a financi-
ách, ktoré sme mali k dispozícii, naše vyhliadky neboli 
veľmi priaznivé.

Aby sme ustáli výpadok príjmov a neprišli o členov 
tímu, pristúpili sme k zavedeniu viacerých opatrení. 
Jedným z dôležitých a okamžitých bola optimalizácia 
výdavkov. Upravili sme úväzky odborníkom, a súčas-
ne sme pristúpili k utlmeniu niektorých aktivít. 
Hneď po vyhlásení výziev (začiatok roka 2021) sme sa 
pustili do spísania projektov. Reagovali sme na štyri 
grantové výzvy, v troch sme boli úspešní. 

Ďalším opatrením bola zmena vykazovania interných 
projektov a priradenie zdrojov financovania k nim. 
Ako aj po minulé roky uvádzali jedným s najstabilnej-
ším príjmom Slovensko.Digital sú členské príspevky. 
Po analýze aktuálneho stavu a konzultáciách s členmi 
sme pristúpili k návrhu zmeny členského programu 
od roku 2022 a navýšeniu členského príspevku.

V druhej polovici roka nás oslovili dva subjekty s do-
pytom na odborné konzultácie. Konzultácie pozitívne 
ovplyvnili finančnú situáciu. Zároveň sa potvrdila vy-
soká odbornosť našich zamestnancov v eGov témach. 
Potvrdilo sa, že Slovensko.Digital by obstálo aj na trhu 
komerčných subjektov. Ide o zaujímavú aktivitu sme-
rom do budúceho rozvoja Slovensko.Digital.
 
Dôležitým milníkom bol interný crowdfunding. 
Oslovili sme našich členov a spriaznené organizá-
cie s prosbou o podporu, aby nám pomohli preklenúť 
výpadok príjmov a pokračovať v rozbehnutých ak-

tivitách. Podarilo sa. Dary od úzkej komunity okolo 
Slovensko.Digital nám čiastkovo umožnili preklenúť 
výpadok v príjmoch  a pokračovať v rozbehnutých 
komunitných projektoch a aktivitách. Počas tohto 
obdobia (jeseň 2021) sa začali pozitívne prejavovať 
výsledky opatrení a cash flow sa postupne ku koncu 
roka 2021 stabilizoval. Uspeli sme vo viacerých gran-
toch. Išlo o nasledovné granty:

  Red Flags 5.0: SD ZA Transparentné regióny grant 
Fondu pre transparentné Slovensko v Nadácii Pon-
tis vo výške 21.029,82 Eur (celk. rozpočet projektu 
41.582,62 Eur). Trvanie od 01.06.2021 do 31.05.2022. 

  Spolu sme Slovensko.Digital 3. grantová výzva 
Active Citizens Fund - Slovakia tzv. Nórske fondy 
- správcom fondu je Nadácia Ekopolis v spolupráci 
s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Kar-
patskou nadáciou vo výške 57.699 Eur (celk. roz-
počet projektu 64.110 Eur). Trvanie od 01.01.2022 do 
30.04.2023. 

 �Slovensko.Digital�pomáha�aj�podnikateľom grant 
Fondu SK-NIC v Nadácii Pontis vo výške 9.862,88 
Eur (celk. rozpočet projektu 14.268,40 Eur). Trvanie 
od 01.11.2021 do 30.10.2022.

  dar Národnej Banky Slovenska vo výške 3.000 Eur 
na projekt Návody.Digital.

Ako sme uvádzali vyššie v roku  2021 tvorili takmer 
polovicu príjmov občianskeho združenia členské 
príspevky, ktoré sú najstabilnejším a najpodstatnej-
ším zdrojom financovania občianskeho združenia 
Slovensko.Digital. Porovnateľnú výšku zdrojov sa nám 
podarilo získať dobiehajúcimi grantmi, darmi fyzic-
kých osôb a podielmi 2% zaplatenej dane komunity 
a podporovateľov Slovensko.Digital (Graf č. 1). Granty, 
dary a podiel zaplatenej dane sú najmenej stabilným 
zdrojom financovania, keďže je veľmi ťažké plánovať 
ich výšku.
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V roku 2021 veľká časť našich aktivít bola definovaná 
dobiehajúcimi a rozbiehajúcimi sa projektmi. Podstat-
nú časť nákladov tvorili ako aj po minulé roky náklady 
spojené s bežným chodom organizácie, personálne 
náklady odborníkov, venujúcim sa odborným kon-
zultáciám a ďalším činnostiam okolo eGovernmentu 
definovaných v stanovách združenia. Náklady štruk-
turované podľa vybraných aktivít približuje nasl. graf 
(Graf č. 2).

Slovensko.Digital – Špecifikácia použitia podielu dane (2%) prijatého v roku 2020

Výška prijatého podielu
26,471.44 €

Účel použitia

Organizovanie a sprostredkovávanie dobrovoľníckej činnosti

Výdavky priamo súvisiace s účelom Mesiac uhradené z 2 % dane

Mzdový náklad – Iný odborníci ACF + komunita Máj – Júl 2020 898.85

Vladimír Falťan Lepšie služby/odborník komunita ACF

Mzdový náklad / zmiernenie následkov pandémie Január – December 2021 25572.59

Slovensko.Digital – Špecifikácia použitia podielu dane (2%) prijatého v roku 2021

Výška prijatého podielu
15,682.56 €

Účel použitia

Organizovanie a sprostredkovávanie dobrovoľníckej činnosti

Mzdový náklad – Iný odborníci ACF + komunita Január – December 2021 15682.59

Vladimír Falťan Lepšie služby/odborník komunita ACF

Peter Kulich daňovo-odvodová skupina / odborník komunita ACF

Spolu 15682.59

07.1Financovanie

Graf č.1 Podiel jednotlivých druhov príjmov na celkovom financovaní - aktuálny rok

Tržby z predaja služieb SD 
12 130,56 €

6%

Členské
 príspevky 
98 995,00 €

45%
Granty, dary 
108 224,36 €

49%

Členské príspevky 
Dary a granty

Tržby z predaja služieb
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General - chod organiz. 
(réžia, pers. nákl., mand.  
zmluvy a iné) 
138 917,65 €
60%

General komunita 
a členovia
16 731,26 €
7%

General - marketing
3 500,00 €
2%

Lepšie.Služby
14 685,25 €
6%

Návody.Digital
7 824,04 €
3%

PS a pripomienkovanie
18 552,32 €
8%

Ekosystém  
(nový vývoj + odpisy)
13 688,73 €
6%

Konzultácie  
(spolupráce)
3 134,43 €
1%

07.1Financovanie
Graf č.2 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)

RedFlags
14 812,87 €
7%
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07.1Financovanie

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)

13 688,73 €
3 134,43 €

3 099,25 €

6 109,16 €

3 347,65 €
2 129,19 €

1 590,56 € 602,86 €
2 544,48 €

3 689,00 € 14 564,91 € 18 552,32 €

919,30 €

9 573,40 €

6 238,56 €

3 500,00 €

7 616,13 €

39 032,60 €

18 980,67 €

1 778,20 €

57 041,98 €

Členské príspevky

Tržby nezdaňované Darovacie zml.

Ekopolis (Nórske fondy) Podiel 2 % dane Nadácia Pontis

Dary FO

Graf č.3 Prehľad zdrojov financovania aktivít

Mozaika financovania našich aktivít z jednotlivých zdrojov je vyobrazená nižšie (Graf č. 3).
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07.2Financovanie

Výnosy Aktuálny rok 2021 Predchádzajúci rok 2020

Členské príspevky 93,783 94,836

���Členovia�-�firmy 93,783 94,036

���Členovia�-�jednotlivci  800

Dary a granty 108,221 118,759

���Firemní�darcovia 39,029 10,650

���Dary�-�ĽudiaĽuďom.sk,�StartLab 5,126 7,247

���2�%�z dane 37,208 10,816

���Operačný�program�Efektívna�verejná�správa  34,811

���Nadácia�Pontis 14,565 15,000

���Active�citizens�funds 12,057 40,235

���US�Embassy 237

Tržby z predaja služieb 12,131 2,266

���Licenčná�zmluva�Služby�Slovensko�Digital,�s.r.o. 1,380 2,266

���Služby�poskytnuté�Služby�Slovensko�Digital,�s.r.o.

���Tržby�z predaja�prémiových�sl.�ekosystému 10,751

Ostatné 5,216 4,052

Výnosy spolu 219,350 219,912

Náklady

Mzdové�náklady�vrátane�zákonných�poistení 165,824 141,413

Projektový�manažment�a konzultačná�činnosť 9,050 29,207

Programátorské�služby 23,655 21,395

Administratívne�služby 1,023

Cestovné 256

Fundraising 249

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

3,080 3,822

Softvérové�a hostingové�služby�(Amazon,�Sendinblue,�Atlassian) 4,661 596

PR�a marketing 6,481 6,581

Monitoring médií 3,600 4,500

Náklady�na�reprezentáciu 727 1,270

Prenájom�priestorov,�upratovanie,�kancelárske�potreby 3,942 3,636

Ostatné�služby 180 2,195

Odpisy�-�Autoform/Datahub/GovBox 10,196 11,733

Opravné�položky 96 58

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

Od začiatku pôsobenia Slovensko.Digital zverejňujeme v rámci výročnej správy 
podrobný prehľad výnosov a nákladov združenia.



Výročná správa za rok 2021      34

Ostatné�dane�a poplatky 7

Kurzová strata 3

Bankové�poplatky 100 134

Splatná�daň�z príjmov�z podnikateľskej�činnosti

Náklady spolu 231,847 227,822

Výsledok hospodárenia - zisk/strata (+/-) -12,497 -7,910

Náklady 2021 2020

Investigatíva / Red Flags 15168 25650

���Projekt�Red�Flags 15168 25650

���Projektový�manažment,�konzultačná�činnosť�a administratíva

Presadzovanie opatrení 0 36643

���Projekt�Lepšie�riešenia�eGovernmentu�v SR,�OP�EVS 0 36643

���Projektový�manažment,�konzultačná�činnosť�a administratíva

Príklady riešení / Ekosystém 22446 23310

���Technická�podpora�ekosystému 8213 10923

���Projektový�manažment,�konzultačná�činnosť�a administratíva 0 0

���Odpisy�GovBox,�Datahub/Autoform 10196 11733

���Opravné�položky 96 58

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

3941 596

���Splatná�daň�z príjmov�z bežnej�činnosti

Členovia a komunita 25856 47964

���Projekt�"Aj�Ty�si�Slovensko.Digital" 8153 40800

���Manažment�komunity

���Projektový�manažment,�konzultačná�činnosť�a administratíva 9150

���Komunikácia�a marketing 8553 6581

   Cestovné

���Náklady�na�reprezentáciu 582

Organizácia a chod občianskeho združenia 155880 94255

���Manažment�organizácie 9152

���Projektový�manažment�a konzultačná�činnosť 16290

���Administratíva,�podpora�chodu�a finančné�riadenie 10514

���Ostatné�osobné�náklady 144377 45463

   Fundraising 0 499

���Konzultačné�služby�(právne,�účtovné) 3861 3822

   Monitoring médií 3600 3600

���Ochrana�osobných�údajov

���Kancelária�-�nájomné,�upratovanie,�kancelárske�potreby 3942 3674

   Ostatné náklady 100 1242

Spolu 219350 227822

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

Po ustupujúcej pandémii pomaly nabiehame na štandardný režim fungovania aj keď vždy je potrebné čeliť 
rôznym ďalším viac, či menej viditeľným nepriateľom, napríklad v r. 2021 bola jedným z nich veľká inflácia. 
Predložili sme Vám odpočet našej práce v roku 2021. Aby sme v nej mohli pokračovať aj ďalej, potrebujeme  
aj Vašu pomoc a budeme radi ak nás podporíte. Vopred ďakujeme. 

Podporte nás
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Prílohy

08
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dátum médium názov

12.11.2020 Správa�o stave�slovenského�eGovernmentu

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

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

18.12.2020 Facebook�Slovensko.Digital online�diskusia:�Prečo�potrebujeme�štátnu�softvérovú�firmu?

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

12.1.2021 Drive Otvorený�list�ministerke�spravodlivosti�Márie�Kolikovej�o zmenách�v obstarávaní

21.1.2021 Facebook�Slovensko.Digital Videohovor�s ministerkou�Kolíkovou

22.1.2021 Facebook�Slovensko.Digital eFaktúra

26.1.2021 Facebook�Slovensko.Digital Zmena�na�pozícii�výkonného�riaditeľa�Slovensko.Digital.�Gabriela�Lachmanna�nahradil�
Peter�Kulich.

28.1.2021 Facebook�Slovensko.Digital Čo�sa�deje�s IT�projektami�za�stovky�miliónov�eur?

29.1.2021 Facebook�Slovensko.Digital online�diskusia:�Kedy�budeme�mať�lepšie�digitálne�služby�štátu?�(Dizajn�manuál�a nová�
vyhláška)

31.1.2021 Silny�vyber Silný�výber�rozhovory�-�S JANOM�SUCHALOM�O SLOVENSKOM�EGOVERMENTE.

2.2.2021 e.dennikn Slovensko.Digital�vyzýva�štátne�orgány�na�preverenie�„tajných“�zmlúv�v štátnom�IT.

8.2.2021 index�sme Ako�na�očkovanie�bez�šialeného�klikania?�Ítečkári�porážajú�štátnu�frustráciu�Pozrite�si,�
čo�dokážu�ich�projekty

10.2.2021 SME Mimovládky�žiadajú�Kolíkovú�o odloženie�návrhov�zmien�vo�verejnom�obstarávaní�
Organizácie�sa�obávajú�nárastu�korupcie.

18.2.2021 Dennik�N�blog Štátny�systém�na�očkovanie�a testovanie�je�frustrujúci,�snažíme�sa�pomáhať.�Rozhovor�
s ITčkarmi,�ktorí�suplujú�štát.

22.2.2021 zive Slovensko.Digital�získalo�oficiálne�slovo�pri�schvaľovaní�IT�projektov

2.3.2021 zive SK.Digital�zverejnilo�zlepšovák�pre�daňové�priznania�živnostníkov.�Stačí�pár�klikov

8.3.2021 Nový�čas Slovensko.Digital�ponúka�štátu�pomoc:�Súčasná�registrácia�na�očkovanie�nie�je�
zvládnutá

9.3.2021 TV�Markiza-Telerano Problémy�s prihlasovaním

9.3.2021 Dennik N IT�odborník�Suchal:�Urobiť�poradovník�na�očkovanie�naozaj�nie�je�raketová�veda

9.3.2021 Alvaria.sk Prečo�potrebujeme�otvorené�dáta�a ako�zvyšovať�ich�kvalitu:�Príklady�z praxe�–�Ján�
Suchal

9.3.2021 TA3 Na�NCZI�zrejme�hekeri�nezaútočili

10.3.2021 TV�JoJ Registrovanie�ako�hra�o život

15.3.2021 Dennik N Prvý�rok�šéfovania�Veroniky�Remišovej�štátnemu�IT...

17.3.2021 Drive Online�formulár�je�len�podporný�nástroj,�nie�podstata�Tlačová�správa�Slovensko.Digital

08.1Prehľad mediálnych 
výstupov  
Slovensko.Digital
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18.3.2021 SME IT�expert:�Čakáreň�je�posun,�ale�nepotrebovali�sme�zažiť�zlyhanie

19.3.2021 Aktuality.sk Ľahký�podcast�o ťažkej�korupcii:�Očkovanie

25.3.2021 SME Odklad�daňového�priznania�sa�nemusí�oplatiť.�Na�čo�si�dať�pozor?

26.3.2021 TA3 S daňami�pomôže�aplikácia

29.3.2021 Dennik N Stiahnutie�novely�zákona�o kybernetickej�bezpečnosti�žiadajú�Slovensko.Digital,�
Nadácia�Zastavme�korupciu�aj�ITAS

1.4.2021 Dennik N V parlamente�je�návrh�na�násobne�väčší�zásah�do�súkromia�ako�sledovanie�ľudí�počas�
covidu,�hovorí�Slovensko.Digital

4.4. 2021 Facebook�Slovensko.Digital Vývoj�štátnych�IT�riešení�a aplikácií�by�sa�mal�viac�otvárať�komunite�(covid�automat)

7.5.2021 bleskovky.zoznam.sk Občianske�združenie�Slovensko.Digital�spustilo�službu,�ktorá�zjednoduší�nahlasovanie�
chýb�v elektronických�službách�štátu�(eGovernmentu).

7.5.2021 Teraz.sk Nahlasovanie�chýb�eGovernmentu�bude�jednoduchšie

7.5.2021 ekonomika.sme.sk Nahlasovanie�chýb�v eGovernmente�sa�zjednoduší

7.5.2021 zive.aktuality.sk Slovensko.Digital�spustilo�službu�na�jednoduchšie�nahlasovanie�chýb�eGovernmentu

8.5.2021 touch.it Slovensko.Digital�spúšťa�novú�službu�na�nahlásenie�chýb�v eGove

18.5.2021 Linuxexpres.cz Veřejná�správa�05/2021:�životní�situace�jako�otevřená�platforma,�Drupal�pro�města,�API�
platforma�OpenZaak

20.5.2021 Fontech�Startitup Špeciálny�očkovací�preukaz�naberá�reálne�črty.�Pozri�sa,�ako�bude�vyzerať�mobilná�
appka

20.5.2021 NZK Nebezpečnú�„revolúciu“�vo�verejnom�obstarávaní�sa�podarilo�zastaviť

20.5.2021 TIS KOMPROMISNÁ�EVOLÚCIA�VEREJNÉHO�OBSTARÁVANIA�JE�LEPŠIA�AKO�REVOLÚCIA�
VICEPREMIÉRA�HOLÉHO

23.5.2021 Aktuality.sk Anketa:�Radosť�z obyčajných�vecí�i presun�do�online�sveta.�Čo�dobré�priniesla�pandémia

26.5.2021 Topky.sk KORONAVÍRUS�Ľudia�v čakárni�po�jednotlivých�krajoch:�Neuveríte,�aká�je�priepasť�medzi�
východom�a západom!

27.5.2021 konferencia�BIS2021 panelová�diskusia�-�Inovácie�vo�verejnej�správe�Ako�poskytovať�skutočné�digitálne�
služby

31.5.2021 SME Appku�na�cestovanie�štát�vyvinul�štvornásobne�drahšie.�Cestovať�sa�bude�dať�aj�bez�nej

1.6.2021 zive.aktuality.sk Slovensko�stojí�pred�výzvou�storočia.�Máme�miliardy�eur�a vláda�na�ITAPA�povie,�kam�
ich�dá

4.6.2021 Rádio Slovensko EK�ohlásila�zavedenie�digitálnej�identity

8.6.2021 VSE�unIT�Conference Ako��by�mal�vyzerať�digitálny�štát?

9.6.2021 spravy.pozri.sk S obmedzeniami�na�internete�treba�do�budúcna�počítať,�odborníci�však�od�štátu�chcú�
presné pravidlá

9.6.2021 fontech.startitup.sk Analytici�neodporúčajú�schválenie�projektu,�ktorý�má�umožniť�používanie�štátnych�
služieb�cez�mobil

9.6.2021 Dennik N Holý�chce,�aby�celé�stavebné�konanie�bežalo�na�IT�súkromnej�firmy�za�desiatky�miliónov�
ročne

10.6.2021 Rádio�Expres� Nový�IT�systém

11.6.2021 Rádio Slovensko Štát�prestáva�vydávať�certifikát�pre�elektronický�zaručený�podpis

11.6.2021 zive.sk Hlasovanie�o projekte�Slovensko�v mobile�s mobilným�ID�odložili.�Vraj�po�búrlivej�
diskusii

13.6.2021 rtvs.sk Zásah�do�súkromia�občanov�či�obmedzenie�podnikania.�IT�asociácia�kritizuje�novelu�
kyberzákona

16.6.2021 trend.sk Slovensko�nezvláda�digitalizáciu.�Môžeme�prísť�o nemalý�balík�peňazí

19.6.2021 trend.sk Peter�Kulich�zo�Slovensko.Digital:�Pandémia�odkryla�skutočný�stav�štátneho�IT

21.6.2021 Dennik N IT�odborník�Suchal:�Čakali�sme,�že�vláda�nastaví�nový�štandard�pre�IT�projekty,�pri�
niektorých�je�to�ešte�horšie�(+�podcast)
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22.6.2021 mirri.gov.sk MIRRI�spustí�v spolupráci�s odbornou�komunitou�prieskum�zameraný�na�dodržiavanie�
zákona�o e-Governmente.

24.6.2021 Dennik N Holého�dôležité�zákony:�Najprv�ich�vo�veľkom�predloží,�po�kritike�stiahne�a prerába

29.6.2021 Dennik N Ľudia�si�zháňajú�covid�pasy,�ich�zasielanie�často�zlyháva.�Ministerstvo�a poisťovne�
sľubujú�informácie�v stredu

30.6.2021 Rádio Slovensko Systém�vydávania�digitálnych�covid�preukazov

1.7.2021 Dennik N Štefan�Holý�predložil�do�pripomienkového�konania�nové�návrhy�dvoch�stavebných�
zákonov.

2.7.2021 teraz.sk MINISTERSTVO�VNÚTRA:�Rodné�čísla�zatiaľ�zostávajú

6.7.2021 zive.sk NKÚ�pri�projekte�IT�bezpečnosti�podal�trestné�oznámenie.�Vidí�možné�machinácie�pri�
tendri

9.7.2021 zive.sk Problémom�ministerstva�pre�IT�je�častá�zmena�šéfov�a nepoznanie�špecifík�verejnej�
správy

15.7.2021 Dennik N Podpredseda�NKÚ�vysvetľuje,�prečo�zistenia�pri�50-miliónovom�kyberprojekte�odstúpili�
polícii

16.7.2021 cas.sk Odkaz�Holému,�združenia�pokračujú�v boji:�Žiadame�úplné�stiahnutie�navrhovaných�
zákonov

13.8.2021 zive.sk Appka�na�kontrolu�Covid�certifikátov�má�prísť�budúci�týždeň.�Pripravená�je,�ale�detaily�
nepovedali

16.8.2021 hnonline.sk Vláda�prefarbuje�okresy,�aplikáciu�však�nemá.�Podnikatelia�majú�improvizovať

25.8.2021 Dennik N Dva�IT�tendre�NCZI�vyvolávajú�otázky,�či�súťažné�podklady�nepísala�súkromná�firma.�
Úrad�jeden�už�stopol

26.8.2021 Rádio�Expres� Slovensko�Digital�upozorňuje�na�možnú�manipuláciu�tendrov

30.8.2021 refresher.sk Po�internete�koluje�falošný�covid�preukaz�Roberta�Fica,�podľa�ktorého�je�zaočkovaný�
Pfizerom.�QR�kód�však�nie�je�platný

6.9.2021 Dennik N Niektoré�body�v novele�zákona�o verejnom�obstarávaní�môžu�zvýšiť�riziko�korupčného�
správania

8.9.2021 Plus�jeden�deň Novela�zákona�o verejnom�obstarávaní�je�kompromisom

27.9.2021 zive.sk Remišovej�ministerstvo�narátalo,�že�na�IT�ušetrilo�72�miliónov.�Ako�k sume�dospelo

5.10.2021 trend.sk Veľké�prebudenie�pri�e-faktúrach.�Matovič�odsleduje�každého,�ohlásil�však�obrovské�
zmeny

8.10.2021 startitup.sk Platy�v štátnom�IT�vyzerajú�v inzerátoch�biedne,�v skutočnosti�sa�tu�zarábajú�tisíce�eur.�
Toto�sú�voľné�pozície

11.10.2021 SME Neziskovky�sa�pre�novelu�obstarávania�obrátia�na�Protimonopolný�úrad�a Európsku�
komisiu

12.10.2021 hnonline.sk Pracovný�trh�poznačený�pandémiou:�chýbajú�chyžné�aj�špičkoví�programátori

14.10.2021 Rádio�Expres� Rýchlejšie�tendre�za�štátne�miliardy�a lepšia�kontrola

19.10.2021 teraz.sk Mimovládky�vyzývajú�na�transparentné�obsadzovanie�postov�do�inštitúcií

2.11.2021 ÚPVII-MIRRI Pomáhame�naďalej!�Toto�sú�projekty,�ktoré�získajú�podporu�z tohtoročnej�letnej�výzvy�
fondu�SK-NIC

10.11.2021 zive.sk Práve�prebieha:�Sledujte�naživo�diskusiu�o kvantových�počítačoch�aj�nahlasovaní�
zraniteľností

13.11.2021 STV1� Samospráva�pomôžu�IT�odborníci

25.11.2021 aktuality.sk Mimovládne�organizácie�požiadali�Úrad�vlády�o stretnutie�s Eduardom�Hegerom

25.11.2021 cas.sk Úrad�pre�verejné�obstarávanie�skúmal�zmluvy�na�telekomunikačné�služby�za�milióny�
eur:�Porušenie�zákona

26.11.2021 Dennik N Naprogramovať�kupóny�za�očkovanie�nie�je�problém,�zlyhať�to�môže�pri�registrácii�ako�
pri�očkovaní,�hovorí�IT�odborník�Illek

30.11.2021 TV�Markíza Štátnemu�portálu�hrozia�výpadky
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8.12.2021 trend.sk Čo�dobré�prinesú�e-faktúry?�Kulich�z SK�Digital:�Argumenty�ministerstva�sme�zatiaľ�
nepochopili

16.12.2021 Trend Na�boj�proti�daňovým�únikom�netreba�svetoborné�projekty

21.12.2021 trend.sk Na�Vianoce�hlava�v smútku�pre�platcov�DPH,�majú�robiť�detektívov.�Podľa�predstáv�štátu

22.12.2021 zive.sk SK.Digital:�Aké�máme�výhrady�k modulu�pre�Slovensko.sk�za�3,2�milióna.�Mnohé�
hovoríme roky

29.12.2021 SME Testovali�sme�štátne�e-služby,�aj�jednoduchý�úkon�môže�trvať�týždne


