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Stanovisko ZMOS 

k Vyhodnoteniu implementácie a aktualizácie Stratégie digitálnej transformácie Slovenska 

2030 

 

Všeobecne k materiálu: 

Stratégia digitálnej transformácie Slovenska 2030 (ďalej len „Stratégia“) je rámcovým strategickým 

dokumentom, ktorý definuje víziu Slovenska.  

Stratégia predstavuje kľúčový a rozhodujúci materiál pre Slovensko na začiatku 21. storočia a 

definuje politiku a konkrétne priority Slovenska v kontexte už prebiehajúcej digitálnej 

transformácie hospodárstva a spoločnosti pod vplyvom inovatívnych technológií a globálnych 

megatrendov digitálnej doby. Stratégia dáva prvoradý dôraz na súčasné inovatívne technológie, ako 

sú umelá inteligencia, internet vecí, technológia 5G, veľké dáta a analytické spracovanie dát, 

blockchain a vysokovýkonné počítače, ktoré sa stanú novým motorom ekonomického rastu a 

posilňovania konkurencieschopnosti Slovenska. 

 

Pripomienky k materiálu: 

Vyhodnotenie implementácie a aktualizácie stratégie digitálnej transformácie Slovenska je veľmi 

strohé a v zásade frázovité, preto vyjadrenie sa k materiálu bude rovnako strohé.  

Materiál v časti verejná správa konštatuje nasledovné. 

„ V pláne je zavedenie balíka legislatívnych zmien, ktorými sa dosiahne budovanie nových 

digitálnych služieb štátu postavených na jednotnom dizajne a založených na potrebách 

používateľov.“  

Realitou je, že zatiaľ čo dôraz kladie materiál na zavedenie nových služieb opomína fakt, že tie 

služby, ktoré už boli zavedené, buď nie sú dostatočne funkčné a kvalitné, alebo záujem obyvateľov 

je tak malý, že rozširovanie na úkor kvality a bez kampane na rozšírenie užívateľov je 

nekoncepčným riešením.  Máme za to, že v rámci stratégie vo vzťahu k verejnej správe je potrebné 

doplniť cieľ podpora a vzdelávanie v oblasti digitálnych zručností a to osobitne pre oblasť verejnej 



správy a teda  samosprávy. Momentálne sa digitálne zručnosti spomínajú najmä v súvislosti so 

školstvom a hospodárstvom. 

Vyhodnotenie taktiež vôbec nepracuje s faktom, že podstatná časť verejnej správy a to samospráva 

má vlastný nástroj pre zlepšenie elektronických služieb pre občanov a to DCOM, ktorý je 

projektom združenia DEUS (Dátové centrum územnej samosprávy). Väčšina strategických cieľov 

nastavených v Stratégií digitálne transformácie Slovenska pre oblasť samosprávy je pokrytá práve 

týmto produktom, ktorý vstupuje do novej fázy a to do zapájania miest. Smart cities, práca s dátami, 

e-government a mnohé ďalšie služby sú už stovkami obcí využívané funkcionality. Radi by sme 

v stratégií videli odkaz na spoluprácu so združením a potvrdenie kompatibility plánovaných 

projektov s týmto produktom. Rovnako by sme ocenili zaradenie predstaviteľov ZMOS a DEUS do 

pracovných skupín k produktom a projektom, ktoré sa dotknú obcí a miest.  

 

Záver: 

ZMOS navrhuje zapracovanie úlohy Dátového centra samosprávy do aktualizácie Stratégie 

digitálnej transformácie Slovenska a deklaráciu, že všetky budúce projekty a plány budú 

zohľadňovať už existujúce a fungujúce riešenia.  
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