
Pracovná skupina pre 
digitálnu transformáciu SR
Sekcia digitálnej agendy, 17.10.2019



1. Základné informácie o schválenom vládnom materiáli - Akčný plán digitálnej transformácie 

Slovenska na roky 2019-2022 

2. Predstavenie zámeru fungovania pracovnej skupiny pre digitálnu transformáciu Slovenska – plán 

práce, odpočet plnenia opatrení v Akčnom pláne, spolupráca s Radou vlády SR pre digitalizáciu 

verejnej správy a jednotný digitálny trh 

3. Odpočet plnenia opatrení s termínom realizácie do 31.12.2019 zo strany zodpovedných subjektov

4. Predstavenie návrhu všeobecných indikátorov a merateľných ukazovateľov pre jednotlivé 

opatrenia Akčného plánu digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019-2022

5. Najbližšie kroky a iné 

Program 1. zasadnutia PS pre digitálnu transformáciu



Členovia PS
- Sekcia digitálnej agendy 

- Sekcia informačných technológií verejnej správy 

- Sekcia kybernetickej bezpečnosti 

- Ministerstvo dopravy a výstavby SR

- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

- Ministerstvo vnútra SR

- Ministerstvo zdravotníctva SR 

- Ministerstvo financií SR

- Ministerstvo hospodárstva SR 

- Ministerstvo spravodlivosti SR

- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

- Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

- Ministerstvo životného prostredia SR

- Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí 

SR 

- Ministerstvo kultúry SR

- Úrad vlády SR

- Úrad pre reguláciu elektronických 

komunikácií a poštových služieb 

- Úrad na ochranu osobných údajov 

- Združenie miest a obcí Slovenska

- Únia miest Slovenska 

- Národný bezpečnostný úrad 

- Úrad pre verejné obstarávanie 

- Národná banka Slovenska 

- Štatistický úrad SR

- Národná agentúra pre sieťové a 

elektronické služby 

- SK 8 

- Slovenská informatická spoločnosť 

- IT Asociácia Slovenska 

- slovak.AI

- Slovensko.digital 

- Partnerstvá pre prosperitu 



• Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska 2019-2022 vychádza a priamo nadväzuje na

Stratégiu digitálnej transformácie Slovenska do roku 2030.

• Akčný plán pokrýva opatrenia, ktoré je možné začať realizovať v krátkodobom časovom

horizonte, t.j. od 3Q 2019 do 4Q 2022. Ich financovanie je naviazané na fondy EÚ v kombinácii so

štátnym rozpočtom.

• Opatrenia sú rozdelené na nasledujúce strategické oblasti, v ktorých dokáže Slovensko dosiahnuť

v sledovanom časovom horizonte výrazný úspech.

1. podporíme digitálnu transformáciu škôl a vzdelávania na skvalitnenie a zlepšenie predpokladov

zamestnanosti a získanie digitálnych zručností a kompetencií potrebných pre digitálnu éru,

2. vytvoríme základy pre moderné údajové a digitálne hospodárstvo,

3. zlepšíme schopnosti verejnej správy inovovať a využívať údaje,

4.rozvinieme výskum v oblasti umelej inteligencie a jeho aplikácie v praxi.

Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska 2019-2022



• vypracovať k jednotlivým opatreniam merateľné ukazovatele, vrátane 

východiskových a cieľových hodnôt a rizík, ktoré bude možné pri 

uplynutí termínu plnenia opatrení vyhodnotiť: do 30. júna 2020

• predložiť podpredsedovi vlády pre investície a informatizáciu 

informáciu o plnení Akčného plánu digitálnej transformácie Slovenska 

na roky 2019 – 2022 do 30. júna 2020, 2021, 2022

• predložiť vláde SR informáciu o plnení Akčného plánu digitálnej 

transformácie Slovenska na roky 2019 – 2022 do 30. septembra 2020, 

2021, 2022

Úlohy vyplývajúce z uznesenia Vlády SR 337/2019



• poskytovať asistenciu pri implementácii opatrení Akčného plánu,

• podieľať sa na nastavení merateľných ukazovateľov jednotlivých opatrení, vrátane

východiskových a cieľových hodnôt a rizík na základe úlohy B.2 uznesenia vlády SR č.

337/2019,

• vyhodnocovať nové technologické trendy, ako aj iné objektívne vplyvy, ktoré môžu mať

dopad na aktuálnosť predmetného Akčného plánu,

• podieľať sa na včasnom vyhodnocovaní príslušných opatrení Akčného plánu z

pohľadu ich reálneho prínosu,

• v prípade potreby sa spolupodieľať na tvorbe pozícií Slovenskej republiky pre účely

rokovaní vo výboroch a pracovných skupinách inštitúcií EÚ a príslušných

medzinárodných organizácií, bude odporúčať inovácie v jednotlivých oblastiach digitálnej

transformácie a pomáha s realizáciou zmien.

Fungovanie pracovnej skupiny a úlohy



Inštitucionálne zázemie na zvýšenie inovatívnej výkonnosti Slovenska vrátane
posilnenia schopnosti využiť nové digitálne fondy EÚ

Odpočet plnenia opatrení s termínom realizácie do 
31.12.2019 zo strany zodpovedných subjektov

Označenie 

opatrenia

Názov opatrenia Zodpovedné subjekty Termín

A Zabezpečenie priamej politickej podpory prioritným oblastiam 

Akčného plánu

relevantné rezorty 31. 12. 2019, 

priebežne

B Podpora činnosti Digitálnej koalície ÚPVII, MF SR, MŠVVŠ SR, 

MPSVR SR, ITAS 

a členovia Digitálnej 

koalície

30. 9. 2019, 

priebežne

D Podpora vzniku a aktivít platforiem pre výskum a využitie umelej 

inteligencie

ÚPVII a iné zainteresované 

rezorty

31. 12. 2019, 

priebežne

F Podpora vzniku a aktivít národného superpočítačového 

kompetenčného centra

ÚPVII, SAV a iné 

zainteresované subjekty 

31. 12. 2019, 

priebežne



1. Podporíme digitálnu transformáciu škôl a vzdelávania na skvalitnenie a zlepšenie
predpokladov zamestnanosti a získanie digitálnych zručností a kompetencií potrebných
pre digitálnu éru

Odpočet plnenia opatrení s termínom realizácie do 
31.12.2019 zo strany zodpovedných subjektov

Označenie 

opatrenia

Názov opatrenia Zodpovedné subjekty Termín

1.1.1 Príprava programu informatizácie rezortu školstva do roku 2030 MŠVVŠ SR 31. 12. 2019

1.1.3 Celoživotné vzdelávanie – komplexná systémová zmena, stratégia a 

implementácia legislatívnych opatrení

MŠVVŠ SR, MPSVR SR 31. 12. 2019

1.1.4 Zriadenie pracovnej skupiny s cieľom vytvoriť koordinovaný

mechanizmus na boj proti dezinformáciám

Predseda Bezpečnostnej 

rady SR

31. 12. 2019

1.1.7 Vypracovanie štúdie vplyvov digitálnej transformácie a odporúčaní 

na národnej úrovni v oblasti zamestnanosti, kvalifikácií a foriem 

práce – Práca 4.0

MPSVR SR, MŠVVŠ SR 31. 12. 2019

1.1.8 Podpora zvýšenia kompetencií mladých ľudí pre digitálnu dobu v 

rámci formálneho vzdelávania

MŠVVŠ SR 31. 12. 2019, 

priebežne

1.1.9 Iniciovanie činností vedúcich k posúdeniu dopadov využívania 

inteligentných systémov 

a digitálnych technológií na vývoj, zdravie 

a správanie človeka

MZ SR, ÚPVII 31. 12. 2019, 

priebežne



3. Zlepšíme schopnosti verejnej správy inovovať a využívať údaje v prospech občanov

4. Podporíme rozvoj umelej inteligencie

Odpočet plnenia opatrení s termínom realizácie do 
31.12.2019 zo strany zodpovedných subjektov

Označenie 

opatrenia

Názov opatrenia Zodpovedné subjekty Termín

3.2.2 Zriadenie laboratória lepších služieb 

a digitálnych inovácií

ÚPVII 31. 12. 2019

Označenie 

opatrenia

Názov opatrenia Zodpovedné subjekty Termín

4.2.1 Analýza regulačného prostredia vo vzťahu k

umelej inteligencii

ÚPVII 31. 12. 2019



• Výber indikátora by mal vyhovovať kritériám podľa anglickej skratky 

S.M.A.R.T. 

• Konkrétny a dobre zrozumiteľný aj verejnosti 

• Merateľný existujúcimi nástrojmi

• Priraditeľný zodpovednej inštitúcii

• Relevantný k súvisiacemu opatreniu

• Časovo ohraničený k referenčnému roku

Návrh všeobecných indikátorov a merateľných 
ukazovateľov pre jednotlivé opatrenia



• Zaslanie zápisu z 1. zasadnutia PS do 21.10.2019

• Práca na vypracovaní indikátorov – prvé návrhy do 22.11.2019

• Práca na realizácii opatrení, ktoré majú termín plnenia do 31.12.2019 a 

písomné zaslanie odpočtu týchto opatrení od OVM a príslušných útvarov 

do 22.11.2019 

• Najbližšie stretnutie do konca roka 2019 – návrh december 2019 –

diskusia o indikátoroch, plnení opatrení z roka 2019 a výhľad na rok 2020

Plán práce na 2019



Ďakujem 
za pozornosť

Radoslav Repa, Sekcia digitálnej agendy, ÚPVII 

Tomáš Jucha, Sekcia digitálnej agendy, ÚPVII


