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18. marca 2022 

 

 

 

  

Rozhodnutie   

ministra Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie  

Slovenskej republiky č. 4/2022 z 18. marca 2022   

o zriadení pracovných skupín k strategickým prioritám informatizácie  

    

  
  Meno       Dátum               Podpis  
Vypracoval  

Oddelenie správy biznis a 

aplikačnej architektúry Nadežda NIKŠOVÁ  
03.03.2022 

  

Garant  
Odbor legislatívy  

Dáša BLAŠKOVÁ 04.03.2022   

Schválil       

vedúci oddelenia  

Oddelenie správy biznis 

a aplikačnej architektúry 

Anton SVETLOŠÁK 03.03.2022   

riaditeľ odboru 

Odbor riadenia eGovernmentu 

Jozef GRAŇAČKA 03.03.2022  

generálny riaditeľ sekcie 

Sekcia informačných technológií 

verejnej správy  

Peter KOPÁČ 03.03.2022  

štátny tajomník II  Ján HARGAŠ 07.03.2022  

riaditeľ 
Kancelária ministra   

Ján MAGUŠIN 18.03.2022   

minister  Veronika REMIŠOVÁ 18.03.2022   

  

Účinnosť od: 18.03.2022  

Účinnosť do: doba neurčitá  

 

Súvisiace predpisy:  

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení 

neskorších predpisov.  

Ostatné súvisiace predpisy sú uvedené v materiáli.  
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/1/  Podľa § 5 ods. 4 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej 

štátnej správy v znení neskorších predpisov a čl. 14 ods. 3 Organizačného poriadku Ministerstva 

investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky zo dňa 01. októbra 2020 

v znení Dodatku č. 1 z 13. novembra 2020, Dodatku č. 2 zo dňa 27. januára 2021, Dodatku č. 

3 zo dňa 25. februára 2021, Dodatku č. 4 zo dňa 23. marca 2021, Dodatku č. 5 zo dňa 30. júla 

2021, Dodatku č. 6 zo dňa 31. augusta 2021, Dodatku č. 7 zo dňa 29. septembra 2021, Dodatku 

č. 8 zo dňa 29. októbra 2021 a Dodatku č. 9 zo dňa 15. decembra 2021  

  

a) z r i a ď u j e m  

 

pracovné skupiny k strategickým prioritám informatizácie (ďalej len „pracovné skupiny“)  

1. Governance a ľudské zdroje, 

2. Strategická architektúra, 

3. Lepšie dáta, 

4. Lepšie služby, 

5. Vládny cloud, 

6. Nákup IT, 

7. Kybernetická bezpečnosť, 

8. Samospráva,  

 

b)  u r č u j e m  

 

sekciu informačných technológií verejnej správy ako sekretariát pracovných skupín,  

 

c)  u k l a d á m  

 

sekretariátu pracovných skupín vypracovať návrh Štatútu pracovných skupín a predložiť ho na 

schválenie ministrovi do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia, 

 

d)  z r u š u j e m  

 

Rozhodnutie vedúceho Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície 

a informatizáciu č. 1/2020 z 20. januára 2020 o zriadení pracovných skupín k strategickým 

prioritám informatizácie. 

       

 /2/ Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 18. marca 2022.   

 

 

….………………………………………...  

Veronika Remišová  

ministerka investícií, regionálneho rozvoja 

a informatizácie   

  

  


