
1 
 

 

 

Záznam zo zasadnutia členov 

Rady vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy 

a jednotný digitálny trh 

 

Dátum:   9. decembra 2021 11:00 hod 

Miesto konania:  online 

Prítomní:  

 rezort menovaní prítomní 

Predseda 

Rady vlády 

Ministerstvo investícií, 

regionálneho rozvoja 

a informatizácie SR 

Veronika Remišová Veronika Remišová 

Podpredseda  Ministerstvo vnútra SR Ján Lazar Igor Sibert 

Podpredseda  ITAS Emil Fitoš Emil Fitoš 

Podpredseda Ministerstvo investícií, 

regionálneho rozvoja 

a informatizácie SR 

Ján Hargaš Ján Hargaš 

člen Ministerstvo financií SR Ľuboš Jančík Ľuboš Jančík 

člen Ministerstvo školstva, VVŠ SR Ľudovít Paulis Ľudovít Paulis  

člen Ministerstvo zdravotníctva SR   

člen Ministerstvo hospodárstva SR Ján Oravec Ospravedlnený  

člen Ministerstvo práce, SVR SR Boris Ažaltovič Boris Ažaltovič,  

člen Ministerstvo dopravy a výstavby SR  Martin Janáček Vladimír Sedláček 

člen Ministerstvo pôdohosp. a RV SR Milan Kyseľ Milan Kyseľ 

člen Ministerstvo spravodlivosti SR Michal Luciak Michal Luciak 

člen Ministerstvo kultúry SR Radoslav Kutáš Ospravedlnený 

člen Ministerstvo zahraničných VaEZ SR Ingrid Brocková R. Kuban 

člen Ministerstvo životn. prostredia SR Juraj Smatana Juraj Smatana 

člen Generálna prokuratúra SR Peter Kuna  Peter Kuna  

člen Národný bezpečnostný úrad Rastislav Janota  Rastislav Janota  

člen Štatistický úrad SR Pavol Vadovič Pavol Vadovič 

člen MIRRI SR  Tomáš Jucha 

Andrej Kramár 

Martin Florián 

Tomáš Jucha 

Andrej Kramár 

Martin Florián 
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člen Úrad vlády SR Ján Bučkuliak Ján Bučkuliak  

člen Úrad na ochranu osobných údajov  Katarína Vydarená Katarína Vydarená  

člen NASES Pavel Karel Pavel Karel  

člen Únia miest Slovenska Marek Hattas Peter Dolíhal 

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 Milada Smreková  Milada Smreková  

prizvaný Ministerstvo životn. prostredia SR Eva Rusnaková  
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Program  

1. Zahájenie zasadnutia  

2. Kontrola uznášaniaschopnosti  

3. Návrh Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky-    

materiál predkladá MIRRI SR na rokovanie vlády SR 

4. Záver zasadnutia 
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K bodu 1: 

Predsedníčka Rady vlády slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy 

a jednotný digitálny trh (ďalej len „Rady vlády SR“) p. Remišová privítala členov Rady 

vlády SR a predniesla úvodné slovo. Následne poverila podpredsedu Rady vlády SR p. 

Hargaša aby viedol stretnutie.  

K bodu 2:  

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

uznášaniaschopnosť Rady vlády SR. Tajomníčky Rady vlády SR potvrdila uznášania 

schopnosť Rady vlády SR na zasadnutí. Podpredseda Rady vlády SR predostrel program 

rokovania. Členovia schválili navrhovaný program. Podpredseda Rady vlády SR následne 

prešiel k bodu 3. 

K bodu 3: 

Podpredseda Rady vlády SR prostredníctvom prezentácie predstavil Návrh Národnej koncepcie 

informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky. V skratke odprezentoval jeho obsah 

a štruktúru a nechal priestor pre diskusiu členov. 

K materiálu predom zaslali stanovisko členovia p. Rovan a p. Illek. 

Podpredseda Rady vlády SR otvoril diskusiu k týmto bodom. 

Po zahájení diskusie p. Illek reagoval, že by rád vyjadril stanovisko k tomuto dokumentu. 

Potvrdil, že sa zhoduje s MIRRI SR mať aktualizovanú NKIVS. Oceňuje participatívny proces 

tvorby tohto dokumentu. P. Illek pozitívne hodnotí zachovaný zachovanie konceptu 

strategických priorít. P. Illek ďalej uvádza, že NKIVS musí byť realistická a jej ciele musia byť 

splniteľné zároveň dopĺňa, že aj keď sa tomuto dokumentu mali možnosť všetci venovať skoro 

rok nie je možné povedať, že je po všetkých stránkach uzavretý, čomu odpovedá aj množstvo 

pripomienok, ktoré s MIRRI SR nie sú uzavreté a odporúča v blízkej budúcnosti  

NKIVS aktualizovať. Podľa p. Illeka nemá zmysel vytvárať kamenný dokument na mnoho 

rokov, keďže sa IT búrlivo vyvíja a je potrebné mať možnosť do procesu vstupovať. Podľa p. 

Illeka je dôležité dopracovať Akčný plán a vyčísliť merateľné ukazovatele.  P. Illek ako 

zástupca Slovensko.Digital uviedol, že predložené návrhy a to čo je dnes uvedené v NKIVS oni 

vnímajú ako veľkú výzvu a ako Slovensko.Digital tomu radi dopomôžu.  
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P. Fitoš skonštatoval, že ak by práca na tvorbe NKIVS bola tak aktívna, ako to bolo posledných 

pár mesiacov, mali by sme dokument s ktorým by sme boli spokojnejší. Dokument by bol 

adresnejší a presnejší a bolo by tam menej veci s ktorými nie sme spokojní. P. Fitoš uviedol, že 

za nich znie stanovisko tak, že určite sú tam veci, ktoré by chceli inak,  pre nich je však dôležité 

to, že do dokumentu boli zahrnuté veci, ktoré oni považujú za dôležité a týmto by sa chcel  za  

to poďakovať. P. Fitoš uviedol, že najdôležitejšie je, aby na konci dňa boli strategické priority 

a akčný plán zosúladené. P. Fitoš dodal, že ITAS je pripravený participovať na tvorbe Akčného 

plánu. 

Podpredseda Rady vlády po debate prešiel k hlasovaniu za NKIVS.  

Najskôr uviedol, že sa bude hlasovať za zmenu 1. bodu z uznesenia. Zmení sa formulácia Rada 

vládz „berie na vedomie“ na „schvaľuje“. 

Pri tomto bode sa zdržala hlasovania p. Vydarená ako zástupca Úradu pre ochranu osobných 

údajov. Ostatní so zmenou súhlasili.  

Zmena bola prijatá.  

Podpredseda Rady vlády vyzval k hlasovaniu k samotnému dokumentu NKIVS. Proti 

schváleniu bol p. Rovan ako zástupca Slovenskej informatickej spoločnosti. Hlasovania sa 

zdržala p. Vydarená ako zástupca Úradu pre ochranu osobných údajov. Ostatní súhlasili.  

Dokument bol schválený a bude predložený na vládu SR. 

Podpredseda Rady vlády sa poďakoval tímu za vytvorenie tohto dokumentu.  

Pre dostatok času podpredseda Rady vlády predal slovo p. Lelovskému ktorý predstavil analýzu 

dôvodov pre viacročný pokles digitálnej konkurencieschopnosti SR a návrh opatrení na 

zvrátenie tohto vývoja, ktorú vypracovala Republiková únia zamestnávateľov. Ide 

o informačný materiál pre členov Rady vlády. Dokument je rozsiahly a preto RÚZ pripravilo 

aj 14-stranové manažérske zhrnutie, ktoré je členom k dispozícií. Ďalší materiál ktorú uviedol 

p. Lelovský je Analytické a prognostické podklady k vývoju zamestnanosti do roku 2030 ktoré 

vypracovali s odborníkmi zo Slovenskej akadémie vied.  
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K bodu 4: 

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

a poprial príjemný zvyšok dňa a pekné sviatky. 

 


