eGovernment pre územné samosprávy
Odborn! pracovn! seminár

Závery seminára
Termín konania: 14. decembra 2011, 9:00 – 16:00 hod.
Miesto konania: Zichyho palác, Bratislava – Staré Mesto
D!a 14. decembra 2011 sa v Zichyho paláci v Bratislave uskuto"nil odborn# pracovn# seminár
„eGovernment pre územné samosprávy“. Seminár pripravili a organizovali mestská "as$ Bratislava –
Staré Mesto a Únia miest Slovenska (ÚMS) v spolupráci s eGov Systems s.r.o., OZ eSlovensko, ZISS a
Centire s.r.o.. Zá%titu nad t#mto odborn#m podujatím prevzali Iveta Radi"ová, predsední"ka vlády
Slovenskej republiky, Ján Fige&, 1. podpredseda vlády a minister dopravy, v#stavby a regionálneho
rozvoja SR, Ivan Miklo%, podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky a Roland Sill,
splnomocnenec vlády SR pre informa"nú spolo"nos$.
Seminára sa zú"astnilo 75 registrovan#ch ú"astníkov z celého Slovenska a ústredn#ch orgánov %tátnej
správy.
Hlavné témy seminára boli:
•
•
•
•
•
•

Aktuálny stav vyu'ívania a budovania slu'ieb eGovernmentu v oblasti územn#ch samospráv
Stav a v#h&ad projektov OPIS pre územné samosprávy
Preh&ad existujúcich eGovernment rie%ení pre územné samosprávy
Aktuálna a navrhovaná legislatíva v oblasti eGovernmentu
Stav a v#h&ad budovania eGovernmentu v ostatn#ch krajinách EÚ
Diskusia a návrhy odporú"aní

Na seminári odznel rad príspevkov zástupcov samospráv a ústredn#ch orgánov, ako aj a odborníkov z
praxe. K&ú"ov#mi boli príspevky venované Opera"nému programu Informatizácia spolo"nosti a
právnym aspektom a stavu legislatívy v oblasti elektronizácie verejnej správy. Ú"astníkov zaujali najmä
príspevky zástupcov samospráv, ktorí priblí'ili konkrétne reálne skúsenosti so zavádzaním
elektronizácie v podmienkach svojich miest a obcí (Cífer, Tur"ianske Teplice, Bratislava-Staré Mesto).
Sú"as$ou programu seminára bol aj informa"n# blok firiem, ktoré v oblasti eGovernmentu ponúkajú
územn#m samosprávam svoje rie%enia a slu'by.
V diskusii odznelo mnoho konkrétnych pripomienok a otázok k programu OPIS, právnym aspektom
elektronizácie pri sú"asnom stave legislatívy (napr. právoplatnos$ elektronického podania bez
zaru"eného elektronického podpisu) a boli identifikované viaceré problémy, ktoré je potrebné v záujme
efektívneho postupu elektronizácie verejnej správy v oblasti územn#ch samospráv ur#chlene rie%i$.

Odporu"enie vláde SR, Národnej rade SR a riadiacim orgánom OPIS:
• Ur#chlene vytvori$ legislatívne, technické a organiza"né predpoklady pre elektronizáciu "inností
územn#ch samospráv a umo'nenie elektronickej komunikácie ob"anov s úradmi a medzi úradmi
navzájom, najmä umo'nenie úradnej elektronickej komunikácie bez zaru"eného elektronického
podpisu bez oh&adu na ve&kos$ a lokalitu.
• Ur#chlene schváli$ potrebnú legislatívu pre elektronizáciu verejnej správy v plnom rozsahu.
• Zabezpe"i$ ur#chlené zahájenie projektov OPIS zameran#ch na elektronizáciu slu'ieb miest
a obcí na celom území Slovenskej republiky.
Odporu"enie pre samosprávy:
•

V rámci svojich mo'ností aktívne samostatne nasadzova$ dostupné aplikácie v rámci úradov
a elektronické slu'by a pre svojich obyvate&ov, rozvíja$ praktické zru"nosti a znalosti ob"anov
pri pou'ívaní a ich akceptáciu elektronick#ch komunika"n#ch prostriedkov a prispieva$
k otvorenosti "innosti samosprávy vo"i verejnosti.

•

Pri vytváraní vlastn#ch rie%ení dba$ na dodr'iavanie platn#ch %tandardov v oblasti informatizácie
verejnej správy a prepojite&nosti s existujúcimi a pripravovan#mi centrálnymi registrami
a systémami.

V Bratislave, 22.12.2011
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generálny sekretár ÚMS
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