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Únia miest Slovenska v skratke

➢ Únia miest Slovenska (ÚMS) je dobrovoľné záujmové združenie miest 
založené 29. apríla 1994 v Košiciach z iniciatívy Klubu primátorov miest 
Slovenskej republiky

➢ Hlavným posolstvom ÚMS od jej vzniku je boj za demokraciu, reformu 
verejnej správy a európske smerovanie Slovenska

➢ ÚMS zastupuje členské i spolupracujúce mestá voči tretím osobám doma 
i v zahraničí

➢ ÚMS je aktívnym účastníkom legislatívneho procesu – partnerom vlády 
a ďalších ústredných orgánov



Únia miest Slovenska v skratke

➢ Členskú základňu ÚMS tvoria veľké a stredné mestá
➢ Orgánmi ÚMS sú snem, prezídium, výbor prezídia, prezident, generálny 

sekretár a kontrolná komisia. Najvyšším orgánom je snem. Medzi 
zasadnutiami snemu riadi činnosť únie prezídium.

➢ Zbor expertov ÚMS tvoria špičkoví domáci i zahraniční odborníci.
➢ ÚMS je zakladateľom a zriaďovateľom KVPC – Komunálneho výskumného a 

poradenského centra, Združenia informatikov samospráv Slovenska – ZISS, 
Záujmového združenia CITENERGO, koordinátorom Národnej platformy 
Dohovoru primátorov a starostov, národným podporovateľom DP na 
základe zmluvy s EK

➢ ÚMS je členom významných európskych sietí: Energy-Cities, IRE, ALDA, 
iniciatívy Smart Cities; participuje na medzinárodných projektoch v rámci 
programu EuropeAid



Právny rámec

➢ Ústava SR

▪ čl. 64

Základom územnej samosprávy je obec. Územnú samosprávu tvorí obec a vyšší územný celok.

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

➢ § 22 Vyhlásenie obce za mesto

➢ (1) Národná rada Slovenskej republiky môže vždy k 1. januáru na návrh vlády vyhlásiť za mesto 
obec, ktorá

▪ a) je hospodárskym, administratívnym a kultúrnym centrom alebo centrom cestovného ruchu, 
alebo kúpeľným miestom,

▪ b) zabezpečuje služby aj pre obyvateľov okolitých obcí,

▪ c) má zabezpečené dopravné spojenie s okolitými obcami,

▪ d) má aspoň v časti územia mestský charakter zástavby,18)

▪ e) má najmenej 5 000 obyvateľov.



Právny základ informatizácie

• Ústava SR:
Čl. 1
(1) Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo
Čl. 2
(1) Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo

priamo.
(2) Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon
(3) Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá

• Právne predpisy:
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti
orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy
Zákon č. 211 / 2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám



ÚMS a informatizácia

Samospráva = samostatný a efektívny výkon originálnych kompetencií, ako aj preneseného
výkonu štátnej správy

Informačno-komunikačné technológie (IKT) a ich vývoj a využitie nielen v komerčnom sektore,
ale aj vo verejnej správe s cieľom zefektívnenia výkonu, komfortu a bezpečnosti.

IKT a ich využitie:

dovnútra = administratívne procesy v rámci mesta

navonok = komunikácia s verejnosťou



Právna úprava

Zákon o informačných systémoch verejnej správy

• Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon 
o ISVS“) je všeobecným právnym predpisom, ktorý nahrádza zákon č. 261/1995 Z. z. 
o štátnom informačnom systéme.

• Je reakciou na vývoj informačno-komunikačných technológii, ktorého cieľom je zvýšiť 
mieru informatizácie spoločnosti, zefektívniť výkon verejnej správy a zabezpečiť jej 
sprístupnenie verejnosti prostredníctvom moderných technológií a metód. Upravuje 
inštitucionálny rámec pre ISVS, práva a povinnosti povinných osôb v oblasti vytvárania, 
prevádzkovania, využívania a rozvoja ISVS a stanovuje základné podmienky na 
zabezpečenie ich integrovateľnosti a bezpečnosti. Tento zákon tiež rieši postup pri 
vydávaní elektronického odpisu údajov a výstupu z ISVS.



Právna úprava

Zákon o eGovernmente

• 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) 
zo dňa 4. septembra 2013 je všeobecným právnym predpisom, ktorý upravuje 
spôsob výkonu verejnej moci v elektronickej podobe jednotným spôsobom pre 
všetky orgány verejnej moci.

• Jeho cieľom je ustanoviť elektronickú komunikáciu ako nosnú formu 
komunikácie s verejnou mocou i samotnej verejnej moci medzi sebou tak, aby 
sa komunikačné procesy zjednodušili, zrýchlili, sprehľadnili, zjednotili a aby sa 
zvýšila bezpečnosť tejto komunikácie.



ÚMS a projekty zamerané na informatizáciu

Zlatý Erb.sk

Združenie informatikov samospráv Slovenska

Seminár Môj poslanec



ZlatýErb.sk

• V nadväznosti na úspechy slovenských miest v súťaži Eurocrest, ako aj 
vzhľadom na účasť zástupcov ÚMS na konferencii v Hradci Králové, iniciovala 
ÚMS v spolupráci s e-Slovensko v roku 2004 slovenskú verziu súťaže Zlatý 
Erb.sk, ktorej koncept vychádzal z pôvodnej českej súťaže Zlatý Erb.cz.

• Hlavným cieľom súťaže ZlatyErb.sk je podporiť informatizáciu slovenských 
samospráv, oceniť výnimočné projekty a ohodnotiť snahu zástupcov samospráv 
účinne využívať informačno-komunikačné technológie smerujúce k zvýšeniu kvality 
služieb pre verejnosť.

https://www.zlatyerb.sk/


ZlatýErb.sk – Organizátori

Súťaž ZlatyErb.sk vyhlasuje spoločne eSlovensko o. z., Únia miest Slovenska a
Združenie informatikov samospráv Slovenska a pod záštitou vysokých ústavných
činiteľov

ZlatýErb.sk – Partneri

Výsledky súťaže sa vyhlasujú počas medzinárodného kongresu ITAPA.



Združenie informatikov samospráv Slovenska

• Od počiatku informatizácie slovenských samospráv si informatici 
budovali stavovskú príslušnosť na niekoľkých stretnutiach po celom 
Slovensku. Dochovala sa napríklad prezenčná listina z 24. októbra 
2001 v Trnava. Stretnutie organizovali Trnavčania Katarína Šujanová a 
Igor Kadlíček

• V roku 2004 bola zriadená Komisia pre informatizáciu samospráv Únii 
miest Slovenska. V spolupráci s eSlovensko občianskym združením sa 
komisia 15. mája 2006 v Nitre rozšírila a založila Združenie 
informatikov samospráv Slovenska (ZISS).



Združenie informatikov samospráv Slovenska

• Cieľom združenia je spojiť všetkých informatikov v obciach, mestách, 
mestských častiach a samosprávnych krajoch a tým vytvoriť priestor 
na komunikáciu, výmenu skúsenosti, odborný rast tejto profesie ako aj 
celej samosprávy na Slovensku.

• V súčasnosti sa ZISS podieľa na niekoľkých národných projektoch v 
oblasti informatizácie Slovenska, rozširuje svoju členskú základňu a 
aktívne pracuje v rôznych komisiách štátnej správy.

• http://ziss.sk/



Seminár Môj poslanec



Seminár Môj poslanec



Seminár Môj poslanec



Dôležité webstránky

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/




Digitálne Slovensko ako súčasť digitálneho sveta
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