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VEC: DIGITALEUROPE a IT Asociácia Slovenska predstavili 10 prioritných 

investičných oblastí pre digitálne výdavky z fondov na obnovu a odolnosť 

 

Vážený pán predseda vlády, 

Na rokovaní Európskej rady v dňoch 5. a 6. októbra ste spoločne s ostatnými najvyššími 

predstaviteľmi štátov EÚ súhlasili s ambicióznym cieľom, že 20 % výdavkov z fondov obnovy 

a odolnosti bude investovaných do digitálnych riešení. Je na mieste opäť Vám za túto odvahu 

a predvídavosť poďakovať.  

Digitálne technológie dokázali, že v čase krízy sú nesmierne dôležité. Boli sme nútení 

pracovať z našich domovov, naše deti museli opustiť školy a vzdelávať sa na diaľku, stratili 

sme možnosť stretávania sa na hromadných podujatiach.  

Veľkým pomocníkom v tejto neľahkej situácii sa pre nás stali práve digitálne technológie a aj 

vďaka nim mohli pokračovať naše pracovné i súkromné aktivity. Pri pohľade do budúcnosti 

je jasné, že sektor informačno–komunikačných technológií bude i naďalej prinášať inovácie 

a hospodársky rast a spolu s tým aj dobre platené pracovné miesta. 

Na druhej strane, kríza odhalila obrovské nedostatky v našej digitálnej infraštruktúre. Až 40 

% Európanov vo vidieckych oblastiach stale nemá prístup k vysokorýchlostnému internetu. 

42 % obyvateľov EÚ nemá dostatočné základné digitálne zručnosti. Pre mnohých to 

znamenalo izoláciu počas lockdownu, dokonca stratu pracovného miesta a veľa firiem – 

hlavne tých menších – sa nedokázalo na krízu včas adaptovať. 

Slovenská vláda pripravuje vlastný národný plan reforiem a v tejto súvislosti si dovolíme dať 

Vám do pozornosti publikáciu materiálu How to spend it: A digital investment plan for 

Europe (Ako to minúť: Digitálny investičný plán pre Európu), ktorý nájdete na stránke 

https://www.digitaleurope.org/policies/how-to-spend-it-a-digital-investment-plan-for-

europe/.  Uvádzame v ňom desať konkrétnych investičných oblastí spadajúcich pod 

päť širších prioritných zámerov. Každá z oblastí sa dá implementovať rýchlo a Slovensku 

môže vo veľmi krátkom čase priniesť nové pracovné miesta. 

 Digitálne vzdelávanie, zručnosti a inklúzia  

1. Európsky program pre zlepšovanie a zvyšovanie digitálnych zručností 

2. Prechod škôl do digitálnej doby 

3. Využitie umelej inteligencie na predpovedanie pracovných miest budúcnosti 

 Digitálna zdravotná starostlivosť 

4. Modernizácia a zabezpečenie zdravotníckych systémov EÚ 

5. Zužitkovanie zdravotníckych dát na zlepšenie starostlivosti o pacientov a urýchlenie 

medicínskeho výskumu 

http://bit.ly/2X8pBZz
http://www.digitaleurope.org/
https://www.digitaleurope.org/policies/how-to-spend-it-a-digital-investment-plan-for-europe/
https://www.digitaleurope.org/policies/how-to-spend-it-a-digital-investment-plan-for-europe/


 

 Digitalizácia malých a stredných podnikov a ich rast 

6. Naštartovanie hospodárskeho rastu malých a stredných podnikov, cezhraničný 

obchod prostredníctvom celoeurópskeho elektronického portálu 

7. Otvorené verejné dáta na posilnenie rastu inovatívnych firiem  

 Digitálna transformácia, inovácie a Zelená dohoda 

8. Digitálna “Vlna renovácií” a modernizácia sektora výstavby  

 Konektivita a infraštruktúra 

9. Preklenutie rozdielov medzi mestskými a vidieckymi oblasťami 

10. Naštartovanie rastu tradičných hospodárskych sektorov vďaka 5G konektivite 

 

Tieto nadnárodné európske investičné oblasti a kľúčové ukazovatele nám poskytujú ukážku 

toho, ako môže digitálny sektor v Európe pomôcť našim krajinám s novými perspektívami, 

ktoré pred sebou majú.   

V našom pláne nájdete aj 35 konkrétnych prípadových štúdií z celej Európy. Jasne 

demonštrujú, že efektívne a fungujúce riešenia už existujú, no potrebujú podporu. Obsahom 

plánu je aj niekoľko ambicióznych indikátorov pre každú oblasť – podobné strategické ciele 

by podľa Európskej komisie mali splniť všetky členské krajiny EÚ. Sme presvedčení, že ak 

sa nám ich podarí dosiahnuť do roku 2025, spoločne dokážeme vybudovať silnejšiu digitálnu 

Európu.  

Náš plán vznikal v spolupráci so 40 národnými obchodnými a odvetvovými asociáciami a 73 

korporátnymi členmi DIGITALEUROPE. Reprezentuje pohľady a dobre mienené rady celej 

digitálnej komunity.  

Teraz potrebujeme ťahať za jeden povraz a v investíciách do týchto oblastí by sme mali 

postupovať koordinovane s ostatnými krajinami EÚ. Len tak sa nám podarí znásobiť 

investičný efekt a vybudovať skutočný jednotný digitálny trh.  

Vážený pán predseda vlády, pevne veríme, že náš plán a jeho zámery Vás oslovia a stanú 

sa pre Vás užitočným podkladom. Sme Vám kedykoľvek k dispozícii k zodpovedaniu 

všetkých otázok, ktoré v tejto súvislosti budete mať.  

 

S úctou, 

                                                                        

Cecilia Bonefeld-Dahl                                                                                            Mário Lelovský 

generálna riaditeľka DIGITALEUROPE                       prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska 

  



 

Na vedomie: 

Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády, ministerka pre investície, regionálny 

rozvoj a informatizáciu SR 

Richard Sulík, podpredseda vlády, minister hospodárstva SR 

Štefan Holý, podpredseda vlády SR 

Branislav Gröhling, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR 

 

O nás: 

 

 

Najväčšie slovenské profesijné združenie spoločností pôsobiacich 

v oblasti informačno-komunikačných technológií. Združuje viac 

ako 100 slovenských a zahraničných spoločností v oblasti IKT, 

ktoré spolu zamestnávajú 30 000 ľudí. 

 

 

DIGITALEUROPE je nadnárodná organizácia, ktorá reprezentuje 

viac ako 35 000 digitálnych spoločností rôznych veľkostí 

a združuje 40 národných asociácií z celej Európy. Snaží sa 

vytrvalo pomáhať Európe v napĺňaní jej digitálneho potenciálu.  

 

 

 

 


