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PODPORA SEKTORA IKT NA SLOVENSKU 

Legislatíva & ochrana našich členov 

1. Priamo alebo prostredníctvom Republikovej únie zamestnávateľov sme 

pripomienkovali 23 zákonov, nariadení, vyhlášok a strategických zámerov, ktoré 

ovplyvňujú sektor IKT na Slovensku: 

2019 

• Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách. 

• Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie 

administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy (zákon proti 

byrokracii). 

• Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu 

vzdelávania. 

• Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej 

starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve. 

• Stratégia digitálnej transformácie Slovenska 2030. 

• Zákon o územnom plánovaní. 

• Zákon o výstavbe (stavebný zákon) – novelizácia, príprava nového zákona.  

• Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o ochrane 

zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci. 

• Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. 

• Zákon o základných identifikátoroch fyzickej osoby. 

• Návrh Akčného plánu digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019–2022. 

• Zákon o dohľade v oblasti ochrany spotrebiteľa. 

• Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. 

• Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, 

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 331/2018 Z. z. o zaručenej konverzii (v spolupráci so 

Združením podnikateľov Slovenska). 

 

2020 

• Národný plán širokopásmového pripojenia v SR. 

• Podpora rozvoja sietí 5G na Slovensku na roky 2020 – 2025. 

• Zákon o elektronických komunikáciách. 

• Novely zákona o elektronických komunikáciách s cieľom využiť spoluprácu s mobilnými 

operátormi na obmedzenie šírenia Covid-19 prostredníctvom rôznych ad-hoc IT riešení. 

• Program stability SR 2020 - 2023, Príloha 1 Informatizácia 2.0 revízia výdavkov. 

• Lex Covid – Kilečko 1. & Kilečko 2. 

• Národný plán širokopásmového pripojenia. 

• Nový Zákon o elektronických komunikáciách (prebieha transpozícia Kódexu EÚ pre 

elektronické komunikácie). 

• Vyhláška a novela zákona o kybernetickej bezpečnosti. 
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2. Pripravili sme návrhy na očakávané legislatívne zmeny, napríklad aj nový pohľad na 

autorizáciu a autentifikáciu v súlade s filozofiou digitálnej transformácie verejnej 

správy. 

 

3. Prvý viceprezident ITAS Mário Lelovský presadzoval naše záujmy aj prostredníctvom 

RÚZ ako aktívny členom Tripartity. Zastupuje nás aj v ekonomickom krízovom štábe a 

naše návrhy a podnety sa nám vďaka tomu darilo komunikovať smerom na 

predstaviteľov štátu. 

 

4. Aktívne sme vstúpili do tvorby Programového vyhlásenia vlády 2020 a vo viacerých 

kapitolách sme uspeli s integráciou a implementáciou našich návrhov. 

 

5. Reagovali sme na aktuálne témy, ktoré ovplyvňujú náš sektor, boli sme aktívni 

v diskusii s predstaviteľmi Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja 

a informatizácie (MIRRI).   

 

6. Na stránke ITAS.sk sme začali sme zverejňovať podrobné informácie o IT projektoch a 

subdodávateľoch v rámci iniciatívy "Etické, transparentné a zodpovedné IT".  

Zahraničná spolupráca  

1. Zabezpečili sme úspešný priebeh 2. ročníka a štart 3. ročníka spoločných študijných 

programov IT ukrajinských a slovenských univerzít. V druhom ročníku prišlo na 

Slovensko 12 študentov z Ukrajiny. V 3. ročníku projektu sme získali 27 študentov, 

avšak kvôli kríze spojenej s pandémiou sme získali firemných sponzorov len pre 17 

z nich. Kvalita študentov výrazne vzrástla vďaka komplexnému testovaniu ich 

schopností a vedomostí, ale aj vďaka zvýšenému záujmu zo strany ukrajinských 

univerzít. 

 

2. Sme platným a rešpektovaným členom najväčšej európskej DigitalEurope, zapojili sme 

sa do veľkého reprezentatívneho prieskumu o dopade koronakrízy na IT biznis.  

 

3. Aj vďaka našej aktivite sa nám prostredníctvom DigitalEurope podarilo presadiť, aby 

bolo 20 % prostriedkov z Plánu obnovy EÚ nasmerovaných do digitalizácie. 

 

4. Stali sme sa jedným zo signatárov Varšavskej digitálnej deklarácie, ktorá smerom na 

národné vlády komunikuje 8 oblastí, kľúčových pre rast digitálnej ekonomiky v 

strednej a východnej Európe. 

 

 

 

 

https://itas.sk/aktuality/transparentne-it/
https://itas.sk/aktuality/transparentne-it/
https://itas.sk/na-slovensko-prislo-18-novych-studentov-it-z-ukrajiny-spolupraca-by-sa-mohla-rozsirit-aj-do-bieloruska/
https://itas.sk/na-slovensko-prislo-18-novych-studentov-it-z-ukrajiny-spolupraca-by-sa-mohla-rozsirit-aj-do-bieloruska/
https://itas.sk/wp-content/uploads/2020/05/Ve%C4%BEk%C3%BD-eur%C3%B3psky-prieskum-k-dopadu-Covid-19-na-digit%C3%A1lny-sektor.pdf
https://itas.sk/digitaleurope-na-digitalizaciu-pojde-z-planu-obnovy-az-patina-prostriedkov-ako-zareaguje-slovensko/
https://itas.sk/varsavska-digitalna-deklaracia/
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VZDELÁVANIE PODĽA POTRIEB TRHU PRÁCE 
1. Komisia pre vzdelávanie sa stretla celkom trikrát za sledované obdobie. Členovia 

komisie spolupracujú aj s Výborom pre vzdelávanie RÚZ.   

 

2. Zabezpečili sme činnosť Sektorovej rady ITaT. Zloženie Sektorovej rady bolo zároveň 

aktualizované. Naši predstavitelia sa jej prostredníctvom aktívne zapojili do prípravy 

Národného plánu sektorovo riadených inovácií. 

 

3. Napriek pandémii a prekážkam v podobe limitovaných finančných prostriedkov a 

nedostatočnej podpore zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu sme 

úspešne zrealizovali 9. ročník IT Fitness Testu. Aj napriek koronakríze a testovaniu v 

domácich podmienkach sme dosiahli viac ako 22 000 otestovaných. Projekt mal 

výbornú medializáciu a pozitívne reakcie od zapojených partnerov. 

 

4. Vďaka našej iniciatíve sa podarilo zabezpečiť predĺženie projektu IT Akadémia, ktorý 

významne pomáha so zlepšovaním vzdelávania žiakov a učiteľov v predmetoch STEM. 

Realizátori sa aktívne zapojili do podpory školení dištančného vzdelávania učiteľov, 

ako aj šírenia nových metodík.  

 

5. Hľadali sme slovenské talenty v zahraničí cez program Work in Slovakia – Good Idea! 

Zúčastnili sme sa štyroch zahraničných ciest (dvakrát Londýn, Dublin, Kodaň) a vďaka 

konkrétnym pracovným ponukám našich partnerov z IT sektora, bankovníctva či 

zdravotníctva sa nám podarilo presvedčiť 200 Sloveniek a Slovákov, aby sa vrátili 

domov. 

 

6. Stabilizácia a rozvoj aktivít Digitálnej koalície – Národnej koalície pre digitálne 

zručnosti a povolania: 

• Aktuálne má 83 členov a viac ako 230 záväzkov. 

• Podarilo sa nám zabezpečiť jej financovanie, no zatiaľ len v obmedzenom režime.  

• Počas koronakrízy poskytovala intenzívnu pomoc školám a koordinovala zapojenie 

firiem do podpory škôl pre dištančné vzdelávanie.  

• Pripravila a predstavila konkrétne projektové zámery: IT Fitness Test pre seniorov a 

zamestnancov verejnej správy.  

• Pod vedením Digitálnej koalície bol pripravený a predstavený Krízový plán pre Covid–19 

so zameraním na digitálne dištančné vzdelávanie.  

• Absolvovali sme viacero medzinárodných konferencií, kde sme prezentovali naše 

aktivity. 

• Rokovali sme s ministerstvom školstva a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a 

informatizácie o podpore aktivít Digitálnej koalície. 

• Pripravili sme pôdu pre rozbeh IT klastra v Banskej Bystrici. 

 

 

 

https://itas.sk/zacina-sa-najvacsie-testovanie-it-zrucnosti-na-slovensku-it-fitness-test-2020-spestri-domace-vzdelavanie/
https://itas.sk/tag/work-in-slovakia/
https://itas.sk/tag/digitalna-koalicia/
https://itas.sk/tag/digitalna-koalicia/
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DIGITALIZÁCIA KOMERČNÉHO SEKTORA 

1. Spolu s partnermi sme založili Slovenské centrum digitálnych inovácií (SCDI): 

zakladajúcimi členmi spolu s ITAS sú Zväz chemického a farmaceutického priemyslu, 

Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií, Zväz celulózo-

papierenského priemyslu a Priemyselný inovačný klaster. Domácimi partnermi sú 

Slovenská akadémia vied a Slovenská technická univerzita, zahraničnými  Fraunhofer 

Institut (DE), Forschung Burgenldand (AT) a Intemac (ČR).  

 

2. SCDI má pomôcť nasmerovať zdroje EÚ (priamo riadené ako aj lokálne eurofondy) do 

digitalizácie slovenských podnikov a aj do rozvoja digitálnych inovácií, produktov a 

služieb. V septembri 2020 sme podali projektovú žiadosť o financovanie SCDI. 

 

3. Po náročných rokovaniach a našich opakovaných intervenciách na MIRRI, MF SR 

a Zastúpení Európskej komisie v SR sa digitalizácia ekonomiky stala súčasťou 

slovenského Plánu obnovy a odolnosti. 

 

4. Boli sme iniciátorom vzniku slovak.AI, Slovenského centra pre výskum umelej 

inteligencie. Zabezpečili sme vznik OZ, spoločne s Americkou obchodnou komorou 

a STU aj vznik záujmového združenia právnických osôb. Získali sme viac ako 50 členov, 

absolvovali sme niekoľko stretnutí doma a aj v zahraničí, kde sme prezentovali 

aktivity slovak.AI. Integrovali sme slovak.AI do dôležitých európskych výskumno–

vývojových štruktúr. Zapojili sme sa do medzinárodného projektu TAILOR a naši 

experti sa podieľali na tvorbe výskumnej a aplikačnej štúdie o umelej inteligencii na 

Slovensku.  

 

DIGITALIZÁCIA VEREJNEJ SPRÁVY 
1. Pomohli sme členským firmám, ktoré nám avizovali nesplácanie faktúr zo strany 

štátu. Vďaka našej iniciatíve sa podarilo dosiahnuť postupné uvoľňovanie platieb. 

 

2. Počas intenzívnych rokovaní v rámci pracovných skupín sme sa snažili upozorňovať 

a aktívne riešiť aktuálne problémy eGov (napr. ukončenie certifikácie čipu na eID 

karte a jeho nemožnosť používania na vytváranie KEP po júni 2021). Navrhované 

riešenia sme prezentovali po diskusii a odbornej konzultácii s členmi ITAS.  

 

3. Záujmy členov sme hájili aj v prípadoch, keď noví predstavitelia štátnej a verejnej 

správy neboli dostatočne zorientovaní v problematike verejných IT projektov. Situáciu 

sme v prípade potreby eskalovali a snažili sme sa podniknúť také kroky, aby dodávateľ 

– člen ITAS – zbytočne nedoplácal na nedostatočné znalosti prevádzky verejného IT, 

alebo na nedostatočnú komunikáciu medzi orgánmi verejnej moci. 

 

https://slovak.ai/
https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2020/03/Dielo1-Centrum-excelencie.pdf
https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2020/03/Dielo2-Manual.pdf
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4. Na základe podnetov našich členov a vďaka ich expertnej participácii sme oponovali 

a pripomienkovali dokument Útvaru hodnoty za peniaze Informatizácia 2.0. Získali sme 

prísľub na odborný dialóg s ÚHP. 

 

5. Naše priority boli v istom rozsahu premietnuté do Programového vyhlásenia vlády 

(automatizácia, budovanie centier zdieľaných služieb, zmena fungovania verejnej 

správy na princípoch digitalizácie a ďalšie).  

 

6. Presadili sme náš strategický dokument Vízia eGov 2021 – 2030 ako jeden z pilierov 

digitalizácie štátu. Zodpovední predstavitelia na strane štátu boli s Víziou oboznámení 

a osvojili si ju. Jej časti sa nám podarilo presadiť aj do pripravovaného strategického 

dokumentu Koncepcia digitálnej transformácie verejnej správy. 

 

7. Vyvinuli sme veľké úsilie, aby sa naštartovali projekty z PO7 OPII. Dnes je k spusteniu 

pripravených 35 projektov v hodnote 444 mil. €. V tomto úsilí nebudeme poľavovať, 

situáciu pozorne sledujeme a v prípade potreby aktívne vstúpime do rokovaní o tejto 

téme. 

 

8. Boli sme aktívni pri hodnotení projektov PO7 OPII na základe zverejnených štúdií 

uskutočniteľnosti. Projekty sme pripomienkovali spôsobom, ktorý umožňuje 

implementovať najväčší možný počet projektov. 

 

9. Vytrvalo sme sa snažili presadzovať  koncepčné zmeny v oblasti verejného 

obstarávania (súťaže návrhov, delenie zákaziek atď.). Riešenie tohto problému je však 

zatiaľ v nedohľadne a napriek deklaráciám a pozitívnym signálom zo strany politickej 

garnitúry sa zásadné zmeny v tejto oblasti nepremietli do reality. 

 

10. Pri vzorových zmluvách sme dosiahli dohodu so Slovensko.Digital o autorských 

právach a narábaní so zdrojovým kódom. MIRRI však vzorové zmluvy zatiaľ 

nepripravilo. 

 

MARKETING, PR A SPOLUPRÁCA S ČLENMI 

1. V roku 2020 sme medzi členmi sme realizovali kvantitatívny prieskum o ich 

preferenciách a očakávaniach, ktoré by mala asociácia napĺňať. 

 

2. V porovnaní s rokom 2019 sme opäť posilnili sme mediálnu prezenciu značky ITAS a 

predstaviteľov ITAS v médiách. Intenzívnejšie sme sa zapájali do mediálneho a 

verejného diskurzu a otvárali sme nové témy, ktoré sú pre rozvoj sektora IKT dôležité. 

 

3. Zvýšili sme návštevnosť webu ITAS.sk a zvýšili sme jeho dosah. Sprehľadnili sme 

štruktúru a aktualizáciu informácií na stránke. Udržiavame kontinuitu komunikácie a 

pravidelný update obsahu na domovskej stránke. 

 

https://itas.sk/stanovisko-it-asociacie-slovenska-k-dokumentu-uhp-informatizacia-2-0/
https://itas.sk/stanovisko-it-asociacie-slovenska-k-dokumentu-uhp-informatizacia-2-0/
https://itas.sk/egov/
https://itas.sk/
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4. Posilnili sme naše vzťahy s médiami, značka ITAS a jej hlavní predstavitelia sa v roku 

2020 stali v médiách viditeľnejší. 

 

5. Pravidelne každý mesiac posielame našim členom newsletter s prehľadom dôležitých 

noviniek a aktuálnych udalostí. Otvorí a prečíta si ho približne 30 % adresátov. 

 

6. Posilnili sme služby informačného servisu pre našich členov – prinášame pravidelné 

informácie o štátnych IT projektoch, štúdiách uskutočniteľnosti, dianí 

v eGovernmente či legislatívnych zmenách, ktoré sa týkajú nášho sektora. 

 

7. Promptne sme reagovali na krízu spojenú s koronavírusom, iniciovali sme vznik 

koalície našich členov, ktorí poskytli svoje produkty a služby na pomoc v boji 

s pandémiou. 

 

8. Spustili sme úspešnú šnúru podujatí Členovia členom (dočasne pozastavené kvôli 

pandémii Covid-19), vďaka ktorej prepájame členské firmy a ponúkame im možnosť 

predstaviť inovatívne riešenia celej členskej základni.  

https://itas.sk/pripomenkovanie-studii/
https://itas.sk/koronavirus-legislativne-upravy-sr/
https://itas.sk/clenovia-itas-sme-k-dispozicii-na-zabezpecenie-bezporuchovej-prevadzky/
https://itas.sk/clenovia-itas-sme-k-dispozicii-na-zabezpecenie-bezporuchovej-prevadzky/

