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Záznam zo zasadnutia členov 

Rady vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy 

a jednotný digitálny trh 

 

Dátum:   10. mája 2022, 13:00 – 15:00 hod 

Miesto konania:  online 

Prítomní:  

 rezort menovaní prítomní 

Predseda 

Rady vlády 

Ministerstvo investícií, 
regionálneho rozvoja 
a informatizácie SR 

Veronika Remišová Ján Hargaš  

Podpredseda  Ministerstvo investícií,  
regionálneho rozvoja 
a informatizácie SR 

Ján Hargaš Ján Hargaš 

 

Podpredseda  ITAS Emil Fitoš Emil Fitoš 

Podpredseda Ministerstvo vnútra SR Tomáš Oparty  Igor Sibert 

člen Ministerstvo financií SR Ľuboš Jančík Vladimír Bednár 

člen Ministerstvo školstva, VVŠ SR Ľudovít Paulis Ospravedlnený  

člen Ministerstvo zdravotníctva SR Róbert Babela Matúš Šesták  

člen Ministerstvo hospodárstva SR Ján Oravec Martin Svoboda  

člen Ministerstvo práce, SVR SR Juraj Káčer Juraj Káčer 

člen Ministerstvo dopravy a výstavby SR  Martin Janáček Vladimír Sedláček 

člen Ministerstvo pôdohosp. a RV SR Martin Kováč Martin Kováč 

člen Ministerstvo spravodlivosti SR Ondrej Dostál Marek Antal 

člen Ministerstvo kultúry SR Radoslav Kutáš Rastislav Machel 

člen Ministerstvo zahraničných VaEZ SR Ingrid Brocková Rastislav Kubáň 

člen Ministerstvo životn. prostredia SR Juraj Smatana Juraj Smatana 

člen Generálna prokuratúra SR Peter Kuna  Silvia Cehláriková 

člen Národný bezpečnostný úrad Rastislav Janota  Ospravedlnený 

člen Štatistický úrad SR Pavol Vadovič Ospravedlnený 

člen MIRRI SR  Anton Jelenčiak 

Peter Kopáč 

Martin Florián 

Anton Jelenčiak 

Peter Kopáč 

Martin Florián 
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člen Úrad vlády SR Ján Bučkuliak Ján Bučkuliak  

člen Úrad na ochranu osobných údajov  Katarína Vydarená Ospravedlnená  

člen NASES Pavel Karel Pavel Karel  

člen Únia miest Slovenska Marek Hattas Ospravedlnený 

člen ZMOS Ľubomír Lörincz  Ľubomír Lörincz 

člen Združenie samosprávnych krajov Jozef Hlobeň Jozef Hlobeň 

člen Slovenská informatická spoločnosť Branislav Rovan Branislav Rovan 

člen Partnerstvá pre prosperitu Milan Ištván Milan Ištván 

člen Slovensko.Digital Ľubor Illek  Ľubor Illek  

člen RUZ Mário Lelovský Mário Lelovský 

tajomníčka MIRRI SR Helena Husárová Helena Husárová 

prizvaný Ministerstvo životn. prostredia SR  Zuzana Cisárová 

prizvaný MIRRI SR  Michal Číž 

prizvaný MIRRI SR  Martin Reguli 

prizvaný MIRRI SR  Matej Maderič 

prizvaný MIRRI SR  Klaudia Csivreová 

prizvaný MIRRI SR  Marta Nováková 

prizvaný MIRRI SR  Michal Ohrablo 

prizvaný MIRRI SR  Juraj Balaj 

prizvaný MIRRI SR  Nadežda Nikšová 

prizvaný MIRRI SR  Tomáš Jucha 
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Program  

1. Zahájenie zasadnutia 

2. Kontrola uznášaniaschopnosti 

3. Zriadenie pracovnej skupiny pre digitálnu transformáciu Slovenska (bod na 
schválenie Radou vlády)  

4. Príprava Akčného plánu digitálnej transformácie Slovenska na roky 2023 – 2026 

5. Životné situácie 

6. Mobilné ID 

7. Jednotná digitálna brána (SDG)  

8. Dátový program  

9. Rôzne 

10. Záver zasadnutia     
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K bodu 1: 

Štátny tajomník Ján Hargaš poverený zastupovaním predsedníčky Rady vlády Slovenskej 

republiky pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh (ďalej len „Rady vlády SR“) 

p.  Veroniky Remišovej privítal členov Rady vlády SR a predniesol úvodné slovo. Ján Hargaš 

taktiež ako podpredseda Rady vlády SR ďalej viedol toto stretnutie.  

K bodu 2:  

Podpredseda Rady vlády SR vyzval tajomníčku Rady vlády SR p. Husárovú, aby potvrdila 

uznášaniaschopnosť Rady vlády SR. Tajomníčka Rady vlády SR potvrdila uznášaniaschopnosť 

Rady vlády SR. Podpredseda Rady vlády SR predostrel návrh upraveného programu rokovania. 

Členovia schválili navrhovaný program s pridaním bodu rôzne. Podpredseda Rady vlády SR 

následne prešiel k bodu 3. 

K bodu 3: 

Podpredseda Rady vlády SR vyzval Michala Číža, riaditeľa odboru na Sekcii digitálnej agendy 

(SDA), aby odprezentoval bod Zriadenie pracovnej skupiny pre digitálnu transformáciu 

Slovenska. M. Číž daný bod v skratke odprezentoval a ponechal priestor pre diskusiu členov. P. 

Rovan podotkol, že je zvláštne, že pracovnú skupinu schvaľujeme predtým, než je známy štatút, 

do budúcna by bolo lepšie, aby náplň bola známa pred hlasovaním. P. Fitoš naopak tvrdil, že táto 

pracovná skupina už dlhšie funguje a funguje veľmi dobre, čiže tento postup je v poriadku. P. 

Antal poznamenal, že mu nie je jasné, aký by mal byť rozsah pôsobnosti pracovnej skupiny, teda 

či to bude poradný orgán alebo fórum, kde sa diskutujú a schvaľujú strategické rozhodnutia. P. 

Hargaš požiadal kolegov z SDA, aby vysvetlili, prečo je to takto nadizajnované. P. Číž informoval, 

že nie je povinnosť spolu s návrhom na zriadenie PS predložiť aj jej štatút, cieľom je, aby si ho 

vytvorili a schválili priamo členovia pracovnej skupiny. P. Číž taktiež povedal, že pracovná 

skupina je zabehnutá už cca dva roky, avšak nezdieľa optimizmus p. Fitoša o jej dobrom 

fungovaní. Potrebná je väčšia angažovanosť iných rezortov. Apeloval tiež na rezorty, že ich 

zapojenie do prípravy AP DTS 23-26 je kľúčové. Štatút bude predložený na prvom zasadnutí 

pracovnej skupiny, čo je to v súlade so štatútom Rady vlády. P. Hargaš doplnil, že nevytvárame 

novú entitu, je to o transformácií pracovnej skupiny, aby fungovala efektívnejšie. P. Lelovský 
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navrhol, aby bola pracovná skupina rozšírená o zastúpenie RÚZ. P. Hargaš nakoniec navrhol 

doplniť závery Rady vlády o nasledovnú úlohu: 

C.2.  informovať členov Rady vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu 
verejnej správy a jednotný digitálny trh o schválení Štatútu pracovnej 
skupiny pre digitálnu transformáciu Slovenska, jeho obsahu, a to najmä 
rozsahu pôsobnosti a zloženia členov.  
do 30. septembra 2022.  
 

Nikto z prítomných sa nevyjadril proti tejto aktualizácii.  
 
Podpredseda Rady vlády následne prešiel k hlasovaniu. Všetci prítomní členovia hlasovali za 

schválenie. Návrh záverov Rady vlády k zriadeniu pracovnej skupiny pre digitálnu 

transformáciu Slovenska tak boli prijatý v pozmenenom znení. 

K bodu 4: 

Podpredseda Rady vlády SR vyzval zástupcu SDA, aby odprezentoval bod Príprava akčného 

plánu digitálnej transformácie Slovenska na roky 2023 - 2026. Daný bod oprezentoval Martin 

Reguli.  

Podpredseda J. Hargaš otvoril diskusiu k tomuto bodu. Pán Illek sa informoval, ako je na tom 

digitálna transformácia verejnej správy v rámci AP DTS 23-26, na čo mu páni Číž a Reguli 

poskytli informáciu, že toto nemá v AP DTS samostatnú kapitolu, ale je viacero dokumentov, 

ktoré sa tejto téme venujú, primárne NKIVS. Pán Illek sa vyjadril, že by nemali byť prekryvy 

a duplikácie v týchto aktivitách, ale mali by sa navzájom dopĺňať. Pán Rovan konštatoval, že 

sa mu nepáči, že to vyzerá, akoby hlavným cieľom týchto aktivít malo byť  naplnenie kritérií 

EÚ. Malo by sa viac zvažovať, čo je potrebné pre Slovensko a definovať si priority. Pre 

ilustráciu – naozaj potrebujeme širokopásmový internet teraz? Meral niekto túto potrebu? 

Keďže financovanie bude najmä z Plánu obnovy – ako sa budú splácať tieto pôžičky, z čoho 

prídu peniaze naspäť? Podpredseda Hargaš navrhol, že tieto postrehy by sa mali ďalej 

diskutovať v rámci pracovnej skupiny zriadenej pre účel tvorby AP DTS 23-26. 

 

K bodu 5: 

Podpredseda J. Hargaš odprezentoval 5. bod, Životné situácie a otvoril diskusiu. Pán Lörincz  

vyjadril názor, že ak chceme politickú podporu, mali by sme sa uchádzať o podporu najmä 

u občanov. Chceme, aby občania reagovali elektronicky, je teda potrebné ich vzdelávať a tiež 
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vzdelávať pracovníkov na úradoch. Taktiež je potrebné odstrániť obavy občanov. Pri tom 

všetkom by mohla pomôcť samospráva. J. Hargaš reagoval, že to vníma ako vyslovenie 

podpory pre túto myšlienku. Pán Hlobeň prispel do diskusie tým, že aj VÚC-ky sú pripravené 

pomôcť a zapojiť sa, len im treba dať dostatočné možnosti, aby vedeli tieto požiadavky 

spracovať. Pán Illek poznamenal, že veľmi podporujú túto aktivitu MIRRI SR a vidia možnosť 

dosiahnuť veľký pokrok v tejto oblasti. Primárna úloha MIRRI SR by malo byť zaistenie pre 

občanov, aby riešenie životných situácií pomocou počítača bolo také jednoduché, ako sa dá. 

Nemôže byť však ownerom celej tejto agendy. „Veľmi podporujeme MIRRI SR vo verejnej 

komunikácii.“ Podpredseda Hargaš reagoval, že MIRRI SR má ambíciu predovšetkým 

aktívnejšie „rozhýbavať“ túto agendu, vecný výkon ostáva na rezortoch. 

 

K bodu 6: 

Podpredseda J. Hargaš vyzval pána Maderiča zo SITVS odprezentovať 6. bod, Mobilné ID. Po 

prezentácii sa otvorila diskusia, kde sa prvý zapojil pán Illek, ktorý povedal, že je potrebné 

poskytnúť informáciu, aký je dlhodobý realistický plán OVM v súvislosti so zavádzaním týchto 

služieb. J. Hargaš odpovedal, že sa finalizuje takýto plán a rozsah rozšírenia produktu, 

v najbližších týždňoch bude jasná roadmapa, ktorá funkcionalita bude kedy sprístupnená. Pán 

Lörincz doplnil, že by očakával, že všetko vybaví z mobilu, bez pomoci počítača, a tiež že by 

prehodnotil prioritizáciu jednotlivých krokov v zavádzaní modulov, ako napríklad mobilné 

platby. J. Hargaš reagoval, že technická debata o prioritizácii jednotlivých funkcionalít bude 

možná po zverejnení inkrementu 2.   

 

K bodu 7: 

Podpredseda J. Hargaš požiadal GR SDA p. Jelenčiaka o prezentáciu k bodu Jednotná digitálna 

brána. Po skončení prezentácie J. Hargaš doplnil, že tento proces si vyžaduje vyššiu úroveň 

zapojenia, kde MIRRI SR monitoruje každý rezort, ktorý prispieva k tejto aktivite. Je na ňu 

vytvorený aj finančný nástroj. Nikto sa následne nezapojil do diskusie k tomuto bodu.  
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K bodu 8: 

J. Hargaš uviedol GR SITVS Kopáča s prezentáciou k Dátovému programu. Po prezentácii J. 

Hargaš doplnil, že je dôležité, aby sme sa z analytickej fázy preklopili do realizačnej 

a implementačnej fázy. Na rezortoch sa rozbehnú aktivity, ktoré si možno budú vyžadovať 

dodatočné personálne, finančné a technické zdroje. Z pozície MIRRI SR je pripravená 

asistencia pre rezorty. J. Hargaš zároveň predstavil prítomného p. Balaja, ktorý je programovým 

manažérom celého Dátového programu.  

Diskusiu začal pán Illek, kde spomenul, že je dôležitá kvalita dát, aby sa skutočne dali používať. 

P. Kopáč reagoval, že na referenčnom registri sa pracuje. P. Hlobeň zdôraznil, že samosprávy 

by potrebovali pomoc s analýzou súčasných systémov, ako je registratúra, finančné systémy 

a pod. P. Sedláček by privítal, aby Ministerstvo dopravy a výstavby SR a MIRRI SR 

popracovali na lepšej koordinácii jednotlivých častí harmonogramu - projekt Dátovej integrácie  

a dopytová výzva Management údajov. Páni Sedláček a Kopáč sa dohodli na spoločnom 

stretnutí.  

 

K bodu 9: 

J. Hargaš otvoril bod Rôzne. P. Fitoš informoval, že v rámci digitálnej pomoci Ukrajine nie je 

možné využiť realokované prostriedky zo štrukturálnych fondov vo forme tovarov, služieb 

alebo IT riešení, zároveň hovoril o tom, že MIRRI SR sa po začatí vojny obrátilo na ITAS, aby 

oslovili firmy, či nemajú nevyužitú IT techniku, podklady boli poslané na MIRRI SR, ale zistili, 

že sú problémy s doručením, kde sú problematické colné záležitosti, vyrovnanie sa s tým, že 

ide o dar, eventuálne samotné dopravenie – toto už je vecou, ktorú nemajú v rukách firmy: P. 

Fitoš vyzval MIRRI SR, MF SR a MV SR, aby sa tým začali zaoberať. P. Hargaš reagoval, že 

bude informovať, v akom je to stave. P. Ištván ocenil prezentované informatívne materiály na 

Rade vlády SR a konštatoval, že do budúcnosti by privítali informatívny materiál o fungovaní 

vládneho cloudu a o rozvojových projektoch, ktoré sa pripravujú. Tiež sa informoval, ako to 

vyzerá s komunitnými cloudami. P. Hargaš odpovedal, že celá roadmapa vládnych cloudov 

a projektov komunitných cloudov bude prediskutovaná na úrovni pracovnej skupiny Vládny 

cloud a dal preveriť u p. Kopáča, kedy je najbližšie zvolaná táto skupina.  (odpoveď: na 

27.5.2022). P. Lelovský uzavrel diskusiu k tomuto bodu s niekoľkými informáciami. Prvou 

bola informácia, že na základných školách v rámci reformy je problém s pochopením výučby 

informatiky a digitálnych zručnosti a že prebiehajúce diskusie s akademikmi nikam nevedú. 
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Pripravuje sa aj reforma stredoškolského kurikula, ale informácie o nej sú zatiaľ povrchné. 

Kvalita výučby informatiky na stredných školách klesá. P. Lelovský ocenil, že v príprave AP 

DTS 23-26 je zaradená aj pracovná skupina, ktorá rieši nedostatok IT špecialistov. Nakoniec p. 

Lelovský informoval o 11. ročníku IT Fitness testu, ktorý sa podarilo spustiť pred 2 týždňami, 

tento rok aj pre krajiny V4. 

 

K bodu 10: 

Podpredseda Rady vlády SR poďakoval členom za účasť, zhodnotil pozitívne dnešné rokovanie  

a poprial príjemný zvyšok dňa.  

 


