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bod č. 14 

  Stanovisko Asociácie priemyselných zväzov a dopravy 

Informácia o plnení opatrení Akčného plánu digitálnej transformácie Slovenska na roky 

2019 – 2022 

1. Postoj APZD k návrhu 

APZD súhlasí s predloženým materiálom po zapracovaní pripomienky a odporúča ho na ďalšie 

legislatívne konanie. 

2. Zdôvodnenie postoja APZD 

Predložený materiál nebol predmetom medzirezortného pripomienkového konania, bol predložený 

na online rokovanie Rady vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh, v ktorej 

Asociácia priemyselných zväzov a dopravy nemá zastúpenie.  

3. Pripomienka APZD k materiálu ako celku: 

Asociácia priemyselných zväzov a dopravy navrhujeme doplniť do vlastného materiálu jednoduchý 

celkový prehľad už zrealizovaných opatrení, opatrení v realizácií a nerealizovaných opatrení Akčného 

plánu digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019 – 2022 (ďalej len AP DTS). Úprava by mohla byť 

vykonaná vo forme doplnenia zoznamov už zrealizovaných opatrení, opatrení v realizácií, 

resp. nerealizovaných opatrení s uvedením označenia, tak ako sú označené v AP DTS. 

4. Stručný popis cieľa a obsahu materiálu 

AP DTS bol pripravený tak, aby pokrýval opatrenia realizovateľné v krátkodobom časovom horizonte, 

od 3Q 2019 do konca r. 2022. Jeho financovanie je naviazané na programové obdobie 2014 – 2020. 

Opatrenia navrhované v AP DTS sú rozdelené na nasledujúce strategické oblasti (ciele): 

• Podpora digitálnej transformácie škôl a vzdelávania na skvalitnenie a zlepšenie predpokladov 

zamestnanosti a získanie digitálnych zručností a kompetencií potrebných pre digitálnu éru, 

• Vytvorenie základov pre moderné údajové a digitálne hospodárstvo, 

• Zlepšenie schopnosti verejnej správy inovovať a využívať údaje, 

• Podpora rozvoja umelej inteligencie. 
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Opatrenia AP DTS sú podľa svojej povahy rozdelené na tri skupiny: 

• Regulácia: Definícia koncepcií, príprava stratégií a návrh legislatívneho rámca.  

• Organizácia: Organizačné opatrenia, ktoré umožnia prípravu na implementáciu v praxi 

a experimentovanie, posilnenie technologickej kapacity a ľudských zdrojov, prepájanie 

komunít.  

• Projekty: Implementácia relevantných opatrení v praxi cez projekty a iniciatívy. 

Materiál s názvom „Informácia o plnení opatrení Akčného plánu digitálnej transformácie Slovenska 

na roky 2019 – 2022“ predkladá na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR podpredsedníčka vlády 

a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie ako informatívny materiál na základe 

úlohy B.4. z uznesenia vlády SR č. 337 z 3. júla 2019. Predložený materiál zároveň predstavuje plnenie 

úlohy z uznesenia vlády SR č. 71 z 2. februára 2021. 

Cieľom materiálu je zosumarizovať stručný odpočet plnenia konkrétnych opatrení s termínom 

do 30. júna 2021. Odpočtovaných je celkovo 30 opatrení, tie sú v priebežnej realizácii, alebo úplne 

splnené. Ako dôvod posunu v plnení viacerých opatrení je uvádzaná zhoršená epidemiologická situácia 

spôsobená šírením ochorenia COVID-19. 
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