Celoslovenský seminár pre zástupcov územnej samosprávy a odbornej verejnosti

„Môj poslanec“
pod záštitou:
Podpredsedu Národnej rady SR Andreja Hrnčiara
Vedúceho zastúpenia EK v SR Ladislava Mika
12. apríl 2019 (piatok)
Dom kultúry, MČ Bratislava – Devín

Predbežný program

a výzva na predkladanie príspevkov
Únia miest Slovenska v spolupráci s eSlovensko, eGovSystems, ZISS a ďalšími partnermi dlhodobo
a systémovo presadzuje maximálnu transparentnosť miestnej samosprávy, vysokú odbornosť
pracovníkov i volených funkcionárov a aj spoluúčasť občanov na správe vecí verejných.
Zameraním seminára e-Government, e-Demokracia a samospráva je prezentácia a odborná
diskusia o súčasnom stave, problémoch a perspektívach fungovania a využitia IKT v zastupiteľskej
demokracii na Slovensku, najmä na úrovni územnej samosprávy.
09:30 - 09:50 Registrácia účastníkov , káva a občerstveni e
09:50 - 10:00 Zahájenie seminára:
Ľubica Kolková, Bratislava-Devín, starostka
10:00 - 10:20 Uvítacie príhovory:
Martin Giertl, Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti – TBC
Milan Galanda, generálny sekretár Únie miest Slovenska
10:30 - 13:00 Diskusný panel 1: e- Legislatíva, e-Government a samospráva
Panel je zameraný na problematiku ďalšieho rozvoja efektívnej verejnej správy
s dôrazom na efektívne využitie nástrojov Informačno-komunikačných
technológii (IKT) a elektronickej forme výkonu moci v pôsobnosti mesta, obce,
VÚC, úradu a zastupiteľstva pri práci a komunikácii s verejnosťou
Hlavná prezentácia
Monika Mušutová, Sekcia informačných technológií verejnej správy, Úrad
podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu SR
Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej
moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
Efektívnosť, otvorenosť, transparentnosť verzus ochrana osobných údajov
Autorské odborné diskusné príspevky
Príspevky na prezentáciu na seminári budú vybrané organizačným a expertným
výborom na základe relevantnosti témy, odbornej kvality a účelnosti z hľadiska
hlavného zamerania seminára
Moderátor – Milan Galanda, generálny sekretár Únie miest Slovenska
13:00 - 14:00 Prestávka na obed

14:00 - 16:30 Diskusný panel 2: e-Demokracia, informovanosť a dezinformácie
Diskusný panel bude venovaný problematike využitia nástrojov Informačnokomunikačných technológii (IKT) so zámerom zefektívniť vzťahy „Občan, volič –
poslanec, primátor, úradník“ v záujme účinnejšieho uplatňovania demokracie na
úrovni samospráv, ako aj rozvoj efektívnej komunikácie občanov s verejnou
správou a transparentnosť verejnej správy.
Dôležitou témou bude aj komunikácia smerom k verejnosti v kontexte
nadchádzajúcich volieb do Európskeho parlamentu a informovanosti občanov
o ich právach.
Diskusný panel otvára priestor aj pre príspevky o novodobých hrozbách, ktoré
IKT prinášajú pre demokratickú spoločnosť najmä vo forme dezinformácií.
Hlavná prezentácia
Ivan Štefanec, poslanec Európskeho parlamentu
Európska únia a dezinformácie
zástupca hl. m. SR Bratislava - z pohľadu uplatňovania efektívnej komunikácie
s občanmi – TBC
zástupca mesta Trnava - z pohľadu uplatňovania efektívnej komunikácie s občanmi
a transparentnosťou verejnej správy na príklade projektu „Odkazprestarostu.sk“ – TBC
Autorské odborné diskusné príspevky
Príspevky na prezentáciu na seminári budú vybrané organizačným a expertným
výborom na základe relevantnosti témy, odbornej kvality a účelnosti z hľadiska
hlavného zamerania seminára
Moderátor – Andrea Veselá, web editor hl. m. SR Bratislava
Diskusia
16:30 - 17:00 Závery a u končenie seminára
17:00

Ochutnávka špecialít mestskej časti Devín

