	
  

Mesto Stupava a mestská časť Bratislava-Staré Mesto
v spolupráci s mestami a obcami Malacky, Turčianske Teplice, Šaľa, Cífer, Šenkvice, Svätý
Jur, Chorvátsky Grob, Bratislava – Devín a ďalšími spoluorganizátormi
pod záštitou

Petra Pellegriniho, štátneho tajomníka MF SR a digitálneho lídra SR
Vás pozývajú na pracovný odborný seminár a výstavu

Praktické výsledky a nové možnosti
elektronizácie služieb miest a obcí
Termín konania: 12. – 13. jún 2013 (registrácia účastníkov 12. 6. 2013 od 9:30, začiatok 10:30)
12. júna 2013 od 18:00 sa bude konať spoločný večer účastníkov a neformálne diskusie

Miesto konania: Stupava – Mestské kultúrne a informačné centrum, Agátová 16, PSČ 900 31
Ubytovanie:
Parkhotel a hotel Eminent v Stupave – pre účastníkov je zabezpečená
predbežná rezervácia ubytovania, ďalšie možnosti ubytovania na dotaz
Aktuálne informácie k semináru nájdete na http://portal.eGov.sk/sk/content/konferencie-a-seminare
Dlhé roky stagnujúca elektronizácia služieb občanom na Slovensku sa začína konečne rozbiehať.
V najbližších rokoch budú dostupné elektronické služby na Ústrednom portáli verejnej správy, ponuka
Datacentra miest a obcí a ďalšie služby centrálnych inštitúcii. Pripravuje sa prijatie potrebnej legislatívy,
ktorá doteraz chýbala.
Mnohé mestá a obce však nesedeli so založenými rukami a vyšli v ústrety svojim občanom
a podnikateľom s ponukou vlastných riešení, ktoré im v dnešnej dobe mobilných zariadení a Internetu
zabezpečujú informovanosť a uľahčujú styk s úradmi. Na Slovensku sa uskutočnilo prvé elektronické
referendum, občania a rodičia sú informovaní o aktuálnych udalostiach a haváriách v obci, škole alebo
škôlke prostredníctvom SMS zasielaných na mobilný telefón, majú možnosť si on-line skontrolovať svoje
daňové povinnosti voči obci. Úradné tabule sú dostupné aj na webovej stránke a dotykovej obrazovke,
neplatiči alebo registrovaní psi sú z príslušnej agendy zverejňovaní automaticky. Návštevníci mesta nájdu
v mobilnej aplikácii ponuku miestnych atrakcií vrátane otváracích hodín a aktuálnych informácií, občania
môžu cez mobilný telefón nahlásiť čiernu skládku alebo výtlk na ceste vrátane GPS súradníc alebo zaslať
ľubovoľný iniciatívny podnet. Tieto a mnohé ďalšie služby sú dostupné mestám, obciam a ich
obyvateľom už dnes a bez veľkých investícií.
Zámerom a hlavným cieľom seminára je preto nadviazanie odborného pracovného kontaktu a vzájomná
výmena skúseností medzi obciami a mestami, ktoré elektronické služby už ponúkajú, ako aj tými, ktoré
majú záujem o ich zavedenie s cieľom zefektívnenia svojej činnosti a umožnenia priameho kontaktu so
svojimi obyvateľmi. Zavedením dostupných a jednoduchých služieb sa tiež prispeje k pripravenosti obcí
a ich obyvateľov na elektronické služby a systémy, ktoré budú spustené v najbližších rokoch.

Pozývame všetky mestá a obce, ktoré poskytujú svojim občanom elektronické služby,
aby sa prišli o svoje skúsenosti podeliť s účastníkmi seminára prihlásením odborného
príspevku do programu seminára alebo praktickej ukážky riešenia v rámci výstavky.
Kontakt: seminare@eGov.sk, tel. sekretariát primátora: 02/6020 0912
Účasť na seminári je pre zástupcov územných samospráv (miest obcí a samosprávnych krajov)
bezplatná, pre ostatných účastníkov je účastnícky poplatok 90 €. Účastníkom bude bezplatne
poskytnuté občerstvenie a písomné materiály k programu seminára. Ubytovanie si hradia
účastníci priamo v hoteli.
Súčasťou seminára bude výstavka prevádzkovaných riešení elektronických služieb obcí a miest.

