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MOTIVÁCIA

• Cieľom tejto analýzy je získať základný prehľad o stave webových
sídel eGovernmentov jednotlivých krajín Európy

• Sekundárnym cieľom bolo taktiež zmapovanie druhov prihlásení do portálu pre občana
• V analýze sme sa zamerali na získanie dobrých príkladov praxe v oblasti - autentifikácie, 

obsahu, vizuálneho spracovania ako aj použitých technológii
• Výstupy z analýzy budú využité ako zdroj inšiprácie a nápadov pre projekt modernizácie

UPVS



Manažérske zhrnutie
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ZHRNUTIE VÝSLEDKOV VÝSKUMU

• Portál pre občan sa nachádza u 93% (41 krajín z 44)
• Najpouživanejšia subdoména je gov 52% (23 krajín z 44)
• Najčastejšie prihlásenie do portálu občana sa používa užíveteľske meno a heslo 68% (33 z 

44)
• Len 7 web stránok poskytuje prihlásenie pomocou eIDAS
• Prístup založený na elektronických službách je najčastejšie používaným prístupom medzi

Európskymi web stránkami 32% (14 z 44 web stránok)
• Prieskum ukázal, že vyspelé krajiny ako Dánsko majú portály a aplikácie ktorými

súčasťou sú aj komunikačné kanály medzi občanom a štátom



Hodnotenie webových
sídel eGov portálov
krajín Európy
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PRIEBEH VÝSKUMU

1. Bolo identifikovaných 44 webových sídel eGovernment systémov krajín Európy
2. Prebehla úvodná analýza jednotlivých webových sídel. V analýze sme sa zamerali na:

1. Využitie doménových mien
2. Autentifikačné metódy pre prístup do osobnej zóny občana/podnikateľa
3. Využité komponenty a obsah

3. Zrealizovali sme komplexné hodnotenie jednotlivých webových sídel so zameraním na:
1. Prístupnosť
2. Technické riešenie
3. Vizuálne spracovanie
4. Bezpečnosť
5. Obsah



Úvodná analýza
webových sídel
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DOMÉNOVÉ MENÁ

• Až 52% krajín využíva pre svoj 
eGovernment portál doménu GOV

• Len 16 % využíva doménu s názvom 
krajiny, podobne ako slovensko.sk

• Medzi iné názvy domén (32%) patria 
domény týkajúce sa občanov ako 
borger.dk, prípadne vlády ako e-
guvernare.ro alebo online služieb ako 
service-public.fr

ÚVODNÁ ANALÝZA
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OSOBNÁ ZÓNA OBČANA/PODNIKATEĽA

• Až v 93% prípadoch krajín bola ako 
súčasť eGovernment portálu 
identifikovaná osobná zóna 
občana/podnikateľa

• Vzhľadom k nutnosti autentifikácie 
nebolo možné hlbšie analyzovať a 
skúmať obsah týchto uzavretých celkov

ÚVODNÁ ANALÝZA
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AUTENTIFIKAČNÉ METÓDY

• Až 68% krajín využíva k autentifikácií 
používateľa istú formu prihlásenia 
pomocou mena a hesla

• Vo väčšine prípadov je následne 
vyžadovaná autorizácia tretím faktorom 
ako sú SMSky, aplikácie, kľúčenky a 
podobne

• Aj keď je prihlásenie pomocou eIDAS
vyžadované EÚ tento spôsob prihlásenia 
sme identifikovali len v prípade 7 krajín 
(16%)

ÚVODNÁ ANALÝZA
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VYUŽITÉ KOMPONENTY

• Až 41 zo 42 webových sídel obsahuje 
funkcionalitu vyhľadávania

• 32 zo 42 webových sídel využíva vizuálne 
prvky ako obrázky a ilustrácie k 
zatraktívneniu obsahu

• Novinky sú súčasťou viac ako 80% 
webových sídel

ÚVODNÁ ANALÝZA
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Komplexné hodnotenie
štátných eGovermentov
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PRIEBEH VÝSKUMU

1. Pre objektívne porovnanie jednotlivých webových sídel sme vybrali kľúčové kritéria
zastupujúce oblasti:
1. Prístupnosti
2. Zobrazenia pre mobilné zariadenia
3. Designu
4. Technického riešenia
5. Obsahu (obsah + jazykové mutácie)
6. Bezpečnosti

2. Webové sídla sme porovnali na základe jasne danej škály hodnotenia
3. Jednotlivé krajiny sme zoradili podľa výsledného hodnotenia

KOMPLEXENÉ HODNOTENIE



14

HODNOTIACE KRITÉRIA
KOMPLEXENÉ HODNOTENIE

# Kritérium Popis kritéria Hodnoťacia škála

K.1 Prístupnosť
Prístupnosť webu hodnotená na základe splnenia požiadaviek štandartov 
prístupnosti WCAG. Hodnotenie prebieha pomocou nastroja WAVE - Web 
Accessibility Evaluation Tool (https://wave.webaim.org/)

0 - riešenie obsahuje viac ako 20 kritických chýb (error)

1 - riešenie obsahuje max. 20 kritických chyb použiteľnosti

2 - riešenie neobsahuje žiade kritické chyby (error) ani upozornenia (alert)

K.2 Responzivita Možnosť prispôsobenia webu pre rôzne typy zariadení vyhodnotená pomocou 
Google developer tools.

0 - riešenie nedisponuje verziou zobrazenia pre mobilné zariadenia

1 - riešenie je plne responzivné a prispôsobuje svoje zobrazenie typu zariadenia

K.3 Design
Vyhodnotenie webu z pohľadu vizuálnej stránky. Vyhodnotenie zohľadňuje 
implementáciu aktuálných trendov v oblasti designu webov. Vyhodnotenie prebieha 
heuristicky.

0 - riešenie pôsobí zastaralo a nespĺňa aktuálne trendy vo web designe

1 - riešenie využíva niektoré moderné prvky používané pri designe stránok

2 - riešenie je plne v súlade s aktúalnymi trendami vo webdesigne

K.4 Technické riešenie
Kvalita technického riešenia hodnotená formou testu validity zdrojového kódu. 
Hodnotenie prebieha pomocou nástroja W3C Markup Validation Service 
(https://validator.w3.org/)

0 - riešenie obsahuje viac ako 20 kritických chýb (error)

1 - riešenie obsahuje max. 20 kritických chyb použiteľnosti

2 - riešenie neobsahuje žiade kritické chyby (error) ani upozornenia (alert)

K.5 Jazykové mutácie Hodnotenie prispôsobenia webu z pohľadu jazykových mutácii 0 - riešenie nedisponuje jazykovými mutáciami

1 - riešenie disponuje minimálne jednou jazykovou mutáciou

K.6 Obsah Hodnotenie obsahu z pohľadu kvality spracovania - jednoduchosti, čitateľnosti, 
zrozumiteľnosti a pod. Hodnotenie prebieha heuristicky.

0 - texty sú neštrukturované, dlhé, ťažko čitateľné

1 - texty majú štruktúru ale sú ťažko čitateľné

2 - texty sú štrukturované a dobre čitateľné

K.7 Bezpečnosť Riešenie je zabezpečené SSL certifikátom 0 - riešenie nedisponuje platným SSL certifikátom

1 - riešenie disponuje platným SSL certifikátom
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POROVNANIE WEBOVÝCH SÍDEL

• Výsledok analýzy ukázal, že Holandsko, ktoré na prvý pohľad nemusí upútať svojím
vizuálom, obsahuje najviac bezchybných prvkov spomedzi 44 web stránok v Európe, 
dokopy získalo Holandsko 11 bodov

• Ako jeden z mála získala Holandská web stránka pri kritériu prístupnosti a technickom
riešení plné hodnotenie

• Na druhom mieste skončili 3 krajiny - Rakúsko, Fínsko a Dánsko s 10 bodmi
• Slovensko obdržalo 6 bodov, skončilo na 32. až 37. mieste
• Najnižší počet bodov boli 4
• Priemer v Európe bol 7.3 bodov

KOMPLEXENÉ HODNOTENIE
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POROVNANIE WEBOVÝCH SÍDEL
KOMPLEXENÉ HODNOTENIE
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PREČO HOLANDSKO V POROVNANÍ USPELO?

• Obsah webu je jasne a prehľadne
štrukturovaný

• Web je dokonalo technický zrealizovaný
- bez chýb v prístupnosti podľa WCAG 
a bez chýb v HTML kóde

• Web je zabezpečený SSL certifikátom
• Z pohľadu dizajnu ide o čistý a 

jednoduchý web, ktorý maximálne plní
svoju funkciu

• Web je plne responzívny a prístupný
pre celé spektrum zariadení

KOMPLEXENÉ HODNOTENIE



Analýza prístupov k tvorbe
eGoverment portálov
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PRIEBEH VÝSKUMU

• Identifikovali sme 5 základných prístupov k tvorbe eGoverment portálov
• P1 – portal občana obsahujúci všeobecné informácie
• P2 – portál životných situácií
• P3 - portál elektronických služieb
• P4 - portál, ktorý obsahuje kombináciu viacerých prístupov
• Iné napríklad koncept turizmu

• Zistenie druhov prístupov nám priblíži momentálne prístupové trendy v Európe z ktorých
sa môžeme inšpirovať

• Analýza nám poslúži pri modernizovaní prístupového obsahu na stránke slovensko.sk

POROVNANIE PRÍSTUPOV
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PRÍSTUP 1

• Prístup 1 so všeobecnými informáciami
sa vyskytuje medzi 25% (11 z 44 web stránok)

• Poskytuje primárne všeobecné informácie pre 
občanov ako napr. informácie o pandémii
Covid-19, informácie o Brexite, informácie o 
aktualnom dianí v štáte a pod. Súčasťou je 
často aj popis riešenia životných udalosti, 
prípadne odkaz na elektronické služby

• Príkladom je Spojené Kráľovstvo a 
Francúzsko

POROVNANIE PRÍSTUPOV
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PRÍSTUP 1
POROVNANIE PRÍSTUPOV

https://www.gov.ukhttps://www.service-public.fr/

https://www.gov.uk/
https://www.service-public.fr/
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PRÍSTUP 2

• Prístup 2 obsahuje návod na
riešenie životných situácií ktorý sa vyskytuje
u 30% (13 z 44 web stránok)

• Venuje sa primárne riešeniu životných
udalosti. Je jedno či je možné situáciu riešiť
online alebo offline. Narozdiel od prvého
prístupu neobsahuje všeobecné informácie
pre občanov, prípadne sú tieto informácie
riešené len odkazom na špecializovaný portál

• Príkladom je Česko alebo Belgicko

POROVNANIE PRÍSTUPOV
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PRÍSTUP 2
POROVNANIE PRÍSTUPOV

https://www.belgium.be/enhttps://www.gov.cz/

https://www.belgium.be/en
https://www.gov.cz/
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PRÍSTUP 3

• Prístup 3 obsahuje elektronické služby kotré
sme analyzovali u 32% (14 z 44 web stránok)

• Vo väčšine prípadov je obsah zameraný na
problematiku eGovernmentu. Okrem
samotného katalógu elektronických služieb
obsahuje informácie o elektronizácií verejnej
správy

• Často sú informácie o elektronických
službách doplnené návodmi ako riešiť životné
udalosti

• Príkladom je Ukrajina a Bulharsko

POROVNANIE PRÍSTUPOV
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PRÍSTUP 3
POROVNANIE PRÍSTUPOV

https://diia.gov.ua/https://egov.bg/

https://diia.gov.ua/
https://egov.bg/
https://egov.bg/
https://egov.bg/
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PRÍSTUP 4

• Prítup 4 obsahuje obsahuje kombináciu
všetkých troch prístupov ako je to u 11% (5 z 
44 web stránok)

• Poskytuje rovnomerne rozložené informácie z 
oblasti informatizácie verejnej správy, riešenia
životných udalosti, všeobecnej agendy a 
dalších

• Príkladom je Poľsko a Rakúsko

POROVNANIE PRÍSTUPOV
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PRÍSTUP 4
POROVNANIE PRÍSTUPOV

https://www.gov.pl/ https://www.oesterreich.gv.at/

https://www.gov.pl/
https://www.oesterreich.gv.at/
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INÉ PRÍSTUPY

• Medzi iné prítupy sme zaradili len 1 
štátnu web stránku patriacu Švédom, 
ktorá reprezentuje 2% (1 z 44 web 
stránok)

• Jedná sa o koncept založený na
prezentácií turistických informácií

• Web: https://sweden.se/

POROVNANIE PRÍSTUPOV

https://sweden.se/
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VYHODNOTENIE

• Aktuálne neexistuje jasný trend pri tvorbe
eGovernment portálov v Európe

• Niektoré krajiny využívajú aj viacero rôzných
prístupov na samostatných portáloch

• Tretina krajín EÚ má vytvorený portal 
primárne založený na elektronických službách

POROVNANIE PRÍSTUPOV
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Príklady dobrej praxe
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ŠTÁTNE MOBILNÉ APLIKÁCIE V SUSEDNÝCH KRAJINÁCH

Česká republika
• Má len 1 aplikáciu na autentifikovanie -

Mobilný klíč vďaka ktorému sa občan vie 
prihlásiť do portálu pre občana

• 100 000+ inštalácií
• Majú aj aplikáciu E - občanka - Ministerstvo 

vnútra
• Slúži na elektronickú identifikáciu a

autentifikáciu držiteľov preukazov totožnosti 
vydaných po 1.7.2018

• Vyžaduje čítačku kariet
• 10 000+ inštalácií

PRÍKLADY DOBREJ PRAXE
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ŠTÁTNE MOBILNÉ APLIKÁCIE V SUSEDNÝCH KRAJINÁCH

Poľsko
• Má 2 aplikácie - Prvá eDO app - vloženie

totožnosti a elektronického podpisu pomocou 
ID

• Druhá aplikácia eDO slúži na potvrdenie 
totožnosti občana a vytvorenie elektronického 
podpisu

• 500 000+ Inštalácií
• Druhá aplikácia mObywatel slúži 

ako digitálna peňaženka na dokumenty a 
služby
• Prihlásenie funguje pomocou eDO app
• Vďaka aplikácii:
• Bezpečne zobrazíte svoje údaje,
• eReceptions
• Zobrazíte údaje o vozidle,
• Používate mLegitymacji,
• Cestujete s UCC a veľa ďalších

• 5 000 000+ inštalácií

PRÍKLADY DOBREJ PRAXE
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ŠTÁTNE MOBILNÉ APLIKÁCIE V SUSEDNÝCH KRAJINÁCH

Ukrajina
• Má aplikáciu pomocou ktorej vie občan 

prijímať verejné služby niekoľkými kliknutiami 
a taktiež vie zdieľať kópie digitálnych 
dokumentov

• Slúži ako biometrický medzinárodný pas
• Aplikácia obsahuje najdôležitejšie možnosti:

• Karta daňovníka (RKOKPP)
• Vodičský preukaz
• Osvedčenie o evidencii vozidla
• Poistné zmluvy vozidla
• Študentský lístok
• Rodný list vášho dieťaťa
• certifikáty COVID-19

• S aplikáciou je možné platiť všetky účty a 
pokuty občana voči štátu

• 10 000 000+ Inštalácií

PRÍKLADY DOBREJ PRAXE
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Rozbor spôsobov
komunikácie medzi
občanom a štátom- Dánsko
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DÁNSKO

• Digitálna pošta (Digital post box- borger, 
eBoks.dk) - občan nemusí ísť fyzický na
úrad po prihlásení do eBoksu si vyberie
inštitúciu ktorú chce kontaktovať a 
použije svoju elektronickú poštu na
vybavovanie údajov

• Pošta ukladá správy medzi občanom a 
štátom

• Na použitie digitálnej pošty musí byť 
občan prihlásený do portálu (eboks.dk)

• Eboks obsahuje PDF súbory na 
stiahnutie a na uploadnutie
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OBSAH E-BOKSU OBČANA V DÁNSKU

• Celý obsah je tvorený na princípe
„mailových“ správ medzi občanom a 
štátom na ebokse

• Na digitálnu poštu obyvateľ dostáva aj
novinky o svojom vzdelavaní, vyštudovaný 
diplom (vydávajú už len v digitálnej forme)

• Digitálne pošty
z úradov, ktoré musím elektronicky vyplniť, p
oslať, podpísať alebo stiahnuť

• Všetky faktúry a dlžoby, ktoré musí
občan uhradiť voči štátu, preplatky a 
nedoplatky- dane, informácie o dôchodku a 
šporení

• Údaje a statusy o nezamestnanosti, finančné
podpory

• Výpisy výplatnej pásky, výpis z 
registra trestov

• Upozornenia o pracovnom povolení rekonštr
ukcie budovy vo svojom okolí

• Zmena trvalého bydliska
• Covid 19, pravidlá a informácie o očkovaní-

čas, lokalita a voľné termíny
• Eboks (Digitálna pošta) existuje aj ako 

aplikácia. Notifikácie o novej správe na pošte 
dostane občan cez SMS alebo aj email
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PÍSANIE SPRÁVY CEZ E-BOKS

Možnosť výberu
• Verejných orgánov-štát, obec-mesto, 

región, iné
• Súkromné spoločnosti- banky, poistenie 

a dôchodok, verejnoprospešné služby
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DIGITALIZÁCIA SLUŽIEB

• V Dánsku elektronická fakturácia ušetrí daňovým poplatníkom 150 miliónov eur ročne a 
podnikom 50 miliónov eur ročne

• Ak sa zavedie digitálna komunikácia v celej EÚ, ročné úspory by mohli presiahnuť celkovo
až 50 miliárd EUR

• V Taliansku systémy elektronického obstarávania znížili náklady o viac ako 3 miliardy EUR
• Prihlásenia pomocou eID a eIDAS sú základné druhy, ktoré Európska únia bude

podporovať
• Zdroj EU: eGovernment | Shaping Europe’s digital future (europa.eu)

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/egovernment


V prípade akýchkoľvek dotazov nás kontaktujte na: 
info@slovenskoit.sk

mailto:info@slovenskoit.sk

