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01
Úvodný

príhovor

Vážení priatelia,
V prvom rade mi dovoľte poďakovať sa Vám za čas,
ktorý venujete prečítaniu tejto výročnej správy a odpočtu našej práce v roku 2018.
Zažili sme turbulentný rok, výrazne ovplyvnený
spoločenskými pohybmi po tragickej vražde dvoch
mladých ľudí. Dotkli sa nás nielen z osobného a občianskeho hľadiska, ale aj profesne. Najvýraznejšie
azda pri dvoch míľnikoch. Tým prvým bola výpoveď
prokurátora Vasiľa Špirka, ktorou poukázal na podozrenia z korupcie pri IT tendroch na Ministerstve
vnútra a tým druhým bolo vymenovanie Denisy Sakovej, ktorá v minulosti zodpovedala za oblasť IT na
Ministerstve vnútra, do funkcie ministerky. V oboch
prípadoch sme považovali za potrebné na tieto
skutočnosti reagovať aj verejne a téma etiky a slušnosti v štátnom IT rezonovala aj v ďalších našich
aktivitách. Od začiatku Slovensko.Digital sme chceli
ísť príkladom a ukazovať, že štátne IT sa dá robiť
lepšie. Prijali sme preto novú verziu etického kódexu,
aby sme podporili etické správanie našich členov,
zorganizovali sme verejnú diskusiu školenie pre
našich členov o etike a prevencii nekalých praktík
v IT tendroch a podpísali sme memorandum o spolupráci s Transparency International v oblasti podpory
whistleblowerov.

Rok 2018 bol pre našu organizáciu rokom stabilizácie
a prechodu na udržateľný rast - obrazne povedané
sme sa z fázy “start-up” dostali do fázy “scale-up”.
V januári sme po 2 rokoch fungovania upresnili a osviežili našu stratégiu a lepšie zacielili naše
aktivity. Začali sme systematicky pracovať s našimi
členmi, zapájať ich do aktivít združenia a posilnili
sme komunitný program Slovensko.Digital. Výsledkom tejto práce bolo nielen aktívne zapojenie členov
do odborných činností, ale aj naštartovanie projektu
Návody.Digital. Vďaka grantu z Operačného programu Efektívna verejná správa sme podstatne posilnili
svoje odborné kapacity - najmä v časti návrhov a presadzovania verejných politík na zlepšenie štátnej
informatizácie.
Chcem sa touto cestou poďakovať každému, kto
prispel k rozvoju nášho združenia - či už finančne
alebo svojim časom. Som rád, že po 3 rokoch myšlienka lepších digitálnych služieb štátu neostala len
výstrelom do tmy, ale môže pretrvať vďaka aktívnej
komunite a zabehnutej organizácii Slovensko.Digital.
Ján Hargaš
Výkonný riaditeľ Slovensko.Digital
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02
Profil
02.1 Občianske združenie Slovensko.Digital
Slovensko.Digital je občianske združenie zamerané na zvýšenie kvality digitálnych služieb štátu na
Slovensku.
Na informatizáciu sa ročne míňa približne 500 miliónov eur, ale úradníkom stále robíme poštára. Štátne
IT potrebuje zásadnú zmenu. Chceme, aby digitálne
služby štátu boli jednoduché, dávali zmysel a mali
normálne ceny. Nutne musíme zvýšiť transparentnosť a efektívnosť vynakladania verejných zdrojov
ako aj participáciu odbornej verejnosti pri elektronizácii verejnej správy.

Sme občianske združenie Slovensko.Digital a v našich postojoch a návrhoch sa inšpirujeme skúsenosťami krajín, ktoré sú na popredných miestach kvality
elektronizácie verejnej správy. Veríme, že Slovensko
má potenciál využiť tieto skúsenosti vo svoj prospech
a zaradiť sa k svetovým lídrom v tejto oblasti.

Základné informácie o S.D
Slovensko.Digital
Staré grunty 12, 841 04 Bratislava
IČO: 50158635
DIČ: 2120264674
www.slovensko.digital

Výročná správa 2018

3

02
Profil
02.2 Služby Slovensko.Digital, s.r.o.
Zmeny v štátnom IT trvajú dlho a vybudovať neziskovku, ktorá ich dokáže vytrvalo presadzovať, nie je
jednoduché. Našim zámerom bol od začiatku model, v ktorom by sme diverzifikovali zdroje našich
príjmov a snažili sa tak o udržateľné financovanie.
Jedným zo zdrojov príjmov sú pre nás služby Ekosystému a to najmä riešenia určené pre podnikateľov. V roku 2017 sme preto založili spoločnosť Služby
Slovensko.Digital, s.r.o., ktorej jediným spoločníkom
je občianske združenie Slovensko.Digital a ktorá
zabezpečuje predaj služieb, ktoré vyvíja a vlastní
občianske združenie1.
V roku 2018 sme popri službe GovBox pridali do portfólia s.r.o. aj služby Autoform a Datahub a v závere
roka sme naštartovali obchodnú spoluprácu so spoločnosťou Crystal Consulting, ktorej výsledkom bude
komponent, ktorý výrazne zjednoduší integrácie na
API Slovensko.sk - použiteľný aj v komunite, pod
otvorenou licenciou a otvorenými zdrojovými kód-

mi. Kým rok 2017 bol o naštartovaní modelu medzi
občianskym združením a s.r.o., v roku 2018 sme tento
model výrazne posunuli k udržateľnému financovaniu.
Už pri vzniku spoločnosti sme sľúbili rovnakú transparentnosť, akú používame pri zverejnení finančných
zdrojov občianskeho združenia. Všetky príjmy a výdavky preto zverejňujeme rovnako transparentne
nižšie.

Základné informácie o Služby Slovensko.Digital, s.r.o.
Služby Slovensko.Digital, s.r.o.
Sídlo: Staré Grunty 18, 841 04 Bratislava
IČO: 50 881 337
DIČ: 2120515056
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, v Odd. Sro, vl.č. 119763/B

Krátka finančná správa k s.r.o.
2018

2017

Výnosy

27573

8137

Tržby z predaja služieb

27548

8137

Ostatné výnosy
Náklady

25
31069

Licenčný poplatok

3347

Mzdové náklady

8823

Právne služby a účtovné služby, ochrana OU
Nájom kancelárie
Ostatné náklady

15872

1

2353

2150
876

Splatná daň z príjmov
Zisk/Strata po zdanení (+/-)

3647

85
1210

-3495

4490

Spoločnosť Služby Slovensko.Digital má oprávnenie na predaj služieb na základe licenčnej zmluvy s občianskym združením.
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03
Tím

Slovensko.Digital

Ján Hargaš
Výkonný riaditeľ

Gabriel Lachmann
Predseda rady

Ľubor Illek
Opatrenia
a verejná správa

Ján Suchal
Vývoj
a komunikácia

Miroslav Cák
Verejné
obstarávania
od mája 2018

Vladimír Raučina
Ľudské zdroje
vo verejnej správe
od júna 2018

Peter Kulich
Verejné
obstarávania
a Platformy

Ernest Walzel
Programátor

Pavol Zbell
Programátor

Ivet Ferčíková
Komunita
od apríla 2018

od augusta 2018

Alena Schmidt
Financie
od marca 2018

Zuzana Jankechová
Projektový
manažment
a podpora chodu
od októbra 2018

Matúš Kollár
Marketing
od septembra 2018

Michal Haman
Projektový
manažment
a podpora chodu

Dominik Pribyla
Marketing a Sales
do júla 2018

do septembra 2018
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V roku 2018 sme

spoločne dokázali

Upozornili sme na bizarný
projekt IOMO

01
2018

02
2018

Opätovne upozorňujeme na to,
že projekt IS Výstavby treba
definitívne zastaviť

Zverejňujeme odpočet
informatizácie pod vedením Petra
Pellegriniho

Informačný systém výstavby
definitívne zastavený

02
2018

03
2018

03
2018

03
2018

Výzva k IT komunite - vyzývame
IT komunitu, aby aktívne
upozorňovala na nekalé
a korupčné praktiky
v štátnom IT

Popísali sme našu predstavu
slušnej informatizácie

03
2018

04
2018

Rozbiehame systematickú prácu
s našou komunitou a zbierame
nápady, čo by Vás bavilo

Prvé stretnutie členov
Slovensko.Digital

04
2018

04
2018

Rozbiehame nový projekt
financovaný z Operačného
programu Efektívna verejná
správa

Upozorňujeme na ďalšie IT
projekty, ktoré štát pripravil
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Štartujeme spoluprácu s Úradom
pre verejné obstarávanie
- chceme ukázať, že štátne IT sa dá
nakupovať férovo a transparentne

Cez Red Flags upozorňujeme
na megalomanské projekty so
zásadnými nedostatkami

Pridávame sa k výzve “Stojíme
za odvážnymi” a deklarujeme
záujem podporiť whistleblowerov
v štátnom IT

Podali sme hromadnú
pripomienku k Zákonu o
eGovernment-e aj s podporou viac
ako 700 občanov

III. stretnutie členov
Slovensko.Digital

05
2018

05
2018

07
2018

07
2018

07
2018

08
2018

08
2018

09
2018

09
2018

10
2018

Cez hodnotenie Red Flags
upozorňujeme na ďalšie
megalomanské projekty
a ich nedostatky

Komunita rozbieha nový projekt
Návody.Digital - zorganizovali sme
hackaton aj fundraising kampaň

II. stretnutie členov
Slovensko.Digital

10
2018

11
2018

12
2018

12
2018

Chceme férové štátne IT
- predstavujeme nový Etický
kódex Slovensko.Digital a ideme
príkladom zvyšku IT trhu

Bojujeme za lepší internet
pre školy - po 2 rokoch tlaku
Ministerstvo školstva konečne
zorganizovalo okrúhly stôl k
projektu EDUNET

Aj vďaka nášmu upozorňovaniu
na dôležitosť princípu 1x a dosť”
začína štát s odstraňovaním
byrokracie

Chceme, aby štátne systémy
slúžili všetkým - otvárame tému
OpenAPI a zverejňujeme otvorený
list

Bojujeme za lepšie štátne
IT nákupy a menej vplyvu
dodávateľských IT firiem - kampaň
“Kto ovládne štátne IT?”. Aj vďaka
nám bola Koncepcia nákupu IKT
vrátená na prepracovanie
Spolu s Taylor Wessing školíme
členov Slovensko.Digital v téme
etiky a prevencie nekalých praktík
v IT nákupoch
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05
Hlavné

úspechy
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05.A
Investigatíva
V roku 2018 pokračovalo najmä schvaľovanie nových IT projektov, ktoré majú byť financované z OPII.
Týmto projektom sme sa od začiatku systematicky
venovali, najmä pomocou hodnotenia našou metodikou Red Flags, ktorú sme vytvorili v roku 2017.
Proces hodnotenia štúdií uskutočniteľnosti sme si
celkom “zabehli”, nielen my, ale aj ÚPVII a garanti
projektov. Postup hodnotení je nasledovný:
1. Garant projektu zverejní draft štúdie uskutočniteľnosti projektu - to znamená, že štúdia už bola prediskutovaná s ÚPVII a ÚHP a “predbežne” bolo schválené
že “môže ísť ďalej”.
2. K zverejneným dokumentom je možné poslať
pripomienky, čo vždy využijeme aj my. O projekte
komunikujeme s ÚPVII a ÚHP.
3. Verejné prerokovanie štúdie - najmä preberanie
pripomienok, ktoré boli vopred zaslané. Častokrát je
S.D jediný aktívny účastník takýchto prerokovaní.
Firmy sa zrejme boja hlasnejšie ozvať, veď o túto
zákazku majú záujem a neradno si garanta projektu
pohnevať.

4. Zverejnenie aktualizovanej štúdie, “po zapracovaní pripomienok”. Bohužiaľ, naše pripomienky sú
nezriedka iba formálne okomentované a v štúdii už
sa zmení iba máločo.
5. Na základe aktuálnych dokumentov pripravíme hodnotenie projektu metodikou Red Flags,
najprv na platforme, kde je možnosť o ňom diskutovať, následne finálnu verziu aj na webe
redflags.slovensko.digital.
6. Pred zasadnutím Riadiaceho výboru PO7 OPII,
kde sa štúdie schvaľujú, zasielame všetkým členom
výboru hodnotenie.
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05.A
Investigatíva
Ku koncu roka 2018 vyzeralo schvaľovanie projektov OPII nasledovne:

December 2017

Február 2018

Apríl 2018

Dátumy znamenajú stretnutia Riadiaceho výboru,
kde sa projekty schvaľujú, v roku 2018 to bolo 5 krát vo februári bol posudzovaný 1 projekt, v apríli a júli 4
projekty, v októbri a decembri 7 projektov. Hviezdička
znamená, že v projekte sme hodnotením Red Flags
nezistili zásadné problémy, naopak červená vlajka
takýto problém signalizuje - ak je vlajok viac, zásadné problémy vidíme vo viacerých kritériách. Prázdne vlajky sa týkajú projektu, ktorý nebol riadiacim
výborom schválený - čo sa stalo iba dvakrát, v obidvoch prípadoch išlo o ten istý Informačný systém
výstavby.
Už z tohto jednoduchého grafického prehľadu vidno
viaceré závery. Kvalita schvaľovaných projektov je
rôzna, v niektorých prípadoch sú rozdiely značné, dá
sa teda pomerne jednoducho zhodnotiť, ktoré projekty sú “dobré” a ktoré “zlé”.

Júl 2018

Október 2018

December 2018

V júli 2018 je viditeľný veľký zlom. Dovtedy bol veľký
tlak na kvalitu štúdií, tu sa to však zlomilo a rozbehol
sa valec schvaľovania projektov. Pojem “čerpanie”
(eurofondov) počujeme stále viac. V apríli bol menovaný nový vicepremiér pre informatizáciu, čo zrejme
tiež nebude iba náhodná súvislosť…
Celkovo sme v roku 2018 zverejnili výsledné hodnotenia k 23 projektom, ďalšie drafty hodnotení boli
rozpracované a ich draft bol dostupný na platforme.
Metodika pre hodnotenie úvodnej fázy projektov bola
úplne stabilizovaná, web redflags.slovensko.digital
dobre fungujúci. Naše Red Flags hodnotenia sú považované za štandardnú súčasť posudzovania nových
projektov.
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05.A
Investigatíva
Z projektov, ktorým sme sa najviac venovali, by sme
tu chceli spomenúť najmä nasledovné tri:
Vo februári 2018, kedy ešte bol pomerne veľký tlak
na kvalitu projektov, bola definitívne odmietnutá
aktuálna verzia štúdie uskutočniteľnosti projektu
Informačný systém výstavby (v poradí už štvrtá
pre tento projekt). To považujeme za správny krok,
štúdia nebola dobrá a v našom hodnotení mal projekt
3 červené vlajky. Keďže garant projektu - Ministerstvo dopravy - takto nemalo prístup k eurofondom
ktorými chcelo projekt financovať, zrušilo koncom
marca verejné obstarávanie pre tento projekt, a tým
sa ukončila jeho neuveriteľných 10 rokov trvajúca
telenovela.
Projekt, ktorý má 4 červené vlajky - a tým je v kategórii najhorších aké sme posudzovali - je Národný
systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe. Zatiaľ čo náklady v tomto
projekte sú vysoké a konkrétne, prínosy sú založené
na “expertnom odhade”, ktorý je vypočítaný veľmi
zvláštne. Na tlačovej konferencii sme ukázali ako
sa po jednoduchom dosadení presnejších údajov do
CBA deklarované prínosy zmenšia o desiatky miliónov Eur, a budú tak nižšie ako ako výdavky. Nie
je poriadne analyzovaný súčasný stav, ani popísané
merateľné parametre po realizovaní projektu. Nie je
jasné čo vlastne v oblasti budovanie jednotiek CSIRT
štát má a čo potrebuje. Detailné podklady k projektu
sú utajené, hoci na to nie je žiadny rozumný dôvod.
Celá diskusia o tomto projekte je formálna, na druhej
strane vidíme kamenné tváre, zjavne zadanie projektu je aby bol schválený ako je napísaný a hotovo.
Tak sa aj nakoniec stalo, projekt bol schválený iba

s minimálnymi zmenami, a stal sa tak “vlajkovou
loďou” projektov v ktorých sa “bezpečnosť” používa
ako nálepka, ktorá zakrýva nízku kvalitu štúdií a argumentácie.
EDUNET je pokračovaním projektu Infovek 2, ktorého cieľom je zlepšenie pripojenia škôl na internet.
Projekt sme spolu s Alianciou Fair-play dlhodobo
kritizovali. V roku 2018 sme opätovne vyzývali Ministerstvo školstva na zorganizovanie odbornej diskusie
k projektu.
Úrad pre verejné obstarávanie zároveň potvrdil názor
Aliancie Fair-play a predĺženie projektu Infovek bez
súťaže vyhlásil za nezákonné a udelil Ministerstvu
školstva pokutu takmer 800 tis. EUR. A kedže zmluva
na Infovek 2 pokračovala ďalej aj po tomto verdikte,
pokuta naďalej rastie.
Okrúhly stôl k EDUNETu bol nakoniec zvolaný v septembri 2018 - po 960 dňoch odkedy sme prvýkrát upozornili na problémy v tomto projekte. Naše výhrady
sme predniesli priamo na rokovaní, na viaceré otázky
sme nedostali uspokojivú odpoveď. Ministerstvu sme
navrhli aj alternatívny postup riešenia situácie, ale
márne.
Aj napriek nášmu vytrvalému tlaku, argumentom
a výhradám sa Ministerstvo školstva rozhodlo
zmluvu na EDUNET s víťazom súťaže - spoločnosťou
SWAN - podpísať. EDUNET je žiaľ príkladom toho, ako
úradníci a ministri dokážu naťahovať čas. Výsledkom
je nielen pokuta za nezákonné predlžovanie zmluvy
na Infovek, ale aj nákup zlého riešenia EDUNET, ktoré
podľa nás vôbec nepreukázalo svoju výhodnosť.
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05.B
Presadzovanie
opatrení

Naša práca nie je len o kritike zle fungujúcej informatizácie. To na zmenu nestačí. Preto sa systémové
problémy snažíme riešiť a navrhovať opatrenia štátu
alebo IT firmám. Hoci Slovensko.Digital nemá právomoc rozhodovať o obsahu verejných politík v oblasti
eGovernmentu, našim cieľom bolo prispieť do odbornej diskusie vytvorením návrhov alebo konkrétnych príkladov dobrej praxe, ktoré môžu byť v plnom
rozsahu zapracované do strategických dokumentov,
legislatívy alebo slúžiť ako doplnkový a pomocný
materiál pre odborníkov z oblasti verejnej správy.
V januári 2018 sme v prvom rade vypracovali
stratégiu Slovensko.Digital pre ďalšie roky aby sme
tak lepšie zacielili naše aktivity a limitované zdroje
na 4 prioritné okruhy, v rámci ktorých chceme byť aj
vďaka našim členom myšlienkovými lídrami:
1. Jedenkrát a dosť / Dáta,
2. Platformy,
3. Ľudské zdroje a
4. Etika a konkurencia.
Získali sme tiež grant z Operačného programu
Efektívna verejná správa a naše prioritné témy sme
vďaka grantu dokázali zásadne personálne posilniť
a venovať sa im dlhodobo.

Jedenkrát a dosť

Myšlienka “jedenkrát a dosť” (aby občan nemusel
štátu dokladovať informácie, ktoré o ňom už štát
vie) bola cieľom informatizácie už takmer dekádu.
Prvýkrát sa Vláda k tejto vízii prihlásila ešte v Národnej koncepcii informatizácie verejnej správy (NKIVS)
v roku 2008. Je až symptomatické, že trvalo 10 rokov,
kým sa sľuby ako-tak začali plniť. Aj to len čiastkovo.
Sme radi, že aj vďaka upozorňovaniu na dôležitosť
tejto témy (aj zo strany nášho združenia) sa v roku
2018 konečne začali odstraňovať prvé papierové výpisy a občania ich už nemusia štátu dokladovať.

Platformy

Od vzniku Slovensko.Digital presadzujeme koncept
je “Government-as-a-Platform”. Ten je založený na
myšlienke, že štát má vytvoriť základnú infraštruktúru, nad ktorou môžu tretie strany (podnikatelia, združenia, iniciatívy) vytvárať vlastné riešenia. Vytvorila
by sa tak prirodzená konkurencia elektronických
služieb a uľahčilo by sa ich poskytovanie.
V roku 2018 sme preto otvorili tému rozvoja štátnych elektronických služieb prostredníctvom možnosti integrácie relevantných komerčných služieb
na otvorené API.
Navrhli sme konkrétne odporúčania pre vytvorenie
univerzálneho a funkčného ekosystému otvorených
API. Vzhľadom na plošný celospoločenský prínos
sme sa hlbšie venovali oblasti ekonomických informačných systémov a možností ich integrácie
na systémy Finančnej správy, Sociálnej poisťovne,
zdravotných poisťovní a Štatistického úradu. Na tieto
úrady sme tiež adresovali otvorený list, ktorý podpísalo viac ako 20 subjektov (firiem a združení), ktoré
so štátom intenzívne komunikujú.
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05.B
Presadzovanie
opatrení

Ľudské zdroje

Aj tie najlepšie stratégie a koncepcie stroskotajú, ak
štát nemá dostatok erudovaných odborníkov ochotných presadiť vízie do reality. To je prípad aj štátneho
IT, kde nedostatok kvalitných úradníkov spôsobuje
neprimeranú závislosť štátu od IT dodávateľov, ktorí
sa navyše často ocitajú v konflikte záujmov. V roku
2016 Vláda v Národnej koncepcii informatizácie
verejnej správy (NKIVS) sľúbila, že sa téme ľudských
zdrojov v štátnom IT bude systematicky venovať.
Do 1.4.2017 mala vzniknúť koncepcia, ktorá by túto
riešila, ale nečinnosť UPVII spôsobila, že sľub nebol
splnený.
Keď sme sa už na nečinnosť štátu v tejto téme nedokázali pozerať, rozhodli sme sa do nej aktívne vložiť.
V spolupráci so Slovenskou informatickou spoločnosťou (SISp) sme vypracovali návrh verejnej politiky pre posilnenie ľudských kapacít na strane štátu.
Jej súčasťou bol reprezentatívny prieskum stavu
ľudských kapacít v štátnom IT a identifikácia jeho
slabých miest, návrh referenčného kompetenčného
modelu, určenie toho, ktoré role by mal štát bezvýhradne zabezpečiť na svojej strane a neriešiť ich
dodávateľsky a na záver sme navrhli aj implementačný plán pre túto tému. Návrh verejnej politiky by
mal by slúžiť ako podklad pre vypracovanie štátnej
koncepcie.

Etika a konkurencia

Vypracovali sme prvé 2 návrhy verejných politík
na zvýšenie konkurencie v IT nákupoch (prípravné
trhové konzultácie, delenie zákaziek na menšie časti)
a presadzovali sme ich v pracovnej skupine zriadenej
Úradom podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ďalej len “ÚPVII”), ktorá bola zodpovedná za
prípravu a schválenie Koncepcie nákupu IKT.
Keď sa pracovná verzia Koncepcie nákupu IT náhle
zmenila po tlaku IT dodávateľov v neprospech štátu,
pripomienkovali sme jej obsah a pomohli sme túto
nevýhodnú verziu zastaviť. Koncepcia bola vrátená
na prepracovanie, do ktorého sme sa aktívne zapojili
- najmä v témach autorských práv, delenia zákaziek
a prípravných trhových konzultácií.
Rozbehli sme tiež spoluprácu s Úradom pre verejné
obstarávanie, s ktorým ukazujeme, že štátne IT sa
dá nakupovať férovo a efektívne a dá sa vymaniť zo
stavu “vendor lock-in”

Prierezové aktivity (neviazané na prioritné témy)
	Pripomienkovali sme novelu zákona o eGovernmente a získali sme 750 podpisov pod hromadnú
pripomienku k tomuto zákonu
	Pôsobili sme v pracovných skupinách ÚPVII
venujúcim sa problematike strategickej architektúry, riadenia údajov, lepších služieb, bezpečnostných štandardov a kybernetickej bezpečnosti.
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05.C
Príklady riešení
/Ekosystém

Najsilnejším argumentom je vždy ukážka, že veci
	podporili ÚVO pri rozdelení zákazky na časti
naozaj môžu fungovať lepšie. Preto sami vytvárame
	podporili ÚVO pri organizovaní prípravných trhovlastné riešenia a rozvíjame spolupráce, aby sme
vých konzultácií
úradom a firmám ukázali, že naše návrhy sa dajú
dosiahnuť aj v praxi. V roku 2018 sme:
Výsledkom spolupráce v roku 2018 bol stav, kedy ÚVO
	pokračovali v poskytovaní dátových služieb Auto- získalo:
form a Datahub
	väčšiu kontrolu nad svojim IT (odstránenie zmluv	zapájali nových klientov služby GovBox, pričom
ného lock-in, získanie dokumentácie a získanie
sme presiahli hranicu 600 klientov
prístupu k zdrojovým kódom)
	aj vďaka účasti dobrovoľníkov rozbehli nový pro	cennú spätnú väzbu z IT trhu, ktorú využilo pri
jekt Návody.Digital, ktorý by mal pomôcť občanom
príprave súťaže
vybaviť životné situácie jednoducho a prívetivo.
	jasnú predstavu o tom, ako bude prebiehať súťaž
a následný plynulý prechod na nového dodávateľa

Spolupráca s ÚVO - lepší nákup

IT nákupy dlhodobo čelia kritike za nízku súťaživosť
a podozrenia z kartelových dohôd v pozadí. Viaceré
úrady sa tiež v nezodpovedným konaním v minulosti
dostali do stavu vendor lock-in, keď sú odkázaní na
svojho dodávateľa informačného systému, ktorého
nevedia vymeniť férovou súťažou. Spolu s Úradom
pre verejné obstarávanie sme sa rozhodli ukázať, že
obe prekážky sa dajú prekonať a aj v štátnom IT sa dá
férovo súťažiť.

Sme radi, že sa ÚVO rozhodlo ísť príkladom a ostatným úradom ukázať, ako si predstavuje férové IT
súťaže a systematické riešenie stavu vendor lock-in
a spolupráca bude pokračovať aj v roku 2019.

GovBox

So službou GovBox sme prišli preto, aby sme uľahčili
život štatutárom firiem. GovBox umožňuje jednoduchý prístup k správam v štátnej schránke cez email,
bez občianskeho preukazu a bez potreby prihlasovať
Cieľom spolupráce bolo pripraviť súťaž na pokračova- sa na Slovensko.sk. Podstatou služby je aplikácia,
nie prevádzkovej podpory pre infraštruktúru a systé- ktorá na základe splnomocnenia automaticky konmy ÚVO tak, aby sa do nej mohlo zapojiť čo najviac
troluje schránku a posiela elektronické zásielky na
subjektov a ÚVO tak vďaka konkurencii získalo lepší email, ktorý si štatutári zvolia. Systém posiela samotpomer kvality a ceny, ktorú platí za prevádzku svoné zásielky v čitateľnom formáte, nielen informáciu
jich systémov. V rámci spolupráce sme:
o tom, že sú v schránke. GovBox dokáže zabezpečiť
	zanalyzovali stav zmlúv, dokumentácie a prevádz- doručovanie do vlastných rúk bez potreby prihlasokových podmienok IT na ÚVO
vať sa na Slovensko.sk.
	začali dialóg so záujemcami z radov IT firiem
formou workshopu, kde im ÚVO predstavilo svoje GovBox pomáha nielen štatutárom, ale aj nám v Slozámery, ciele a získalo cennú spätnú väzbu
vensko.Digital. Je to jeden z krokov k udržateľnému
	poskytli pravidelné “review” prípravy obstarávania financovaniu našej práce. GovBox je tiež príkladom,
pre najvyššie vedenie ÚVO
ako by štátne IT mohlo fungovať v budúcnosti.
	podporili ÚVO pri získaní väčšej kontroly nad svojim IT (zmluvná rovina, dokumentácia, zdrojové
kódy)
Výročná správa 2018
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05.D
Členovia

& komunita
Obrovské ďakujem patrí
našim členom a komunite.
V roku 2018 sme zase potvrdili, že spolu s komunitou
toho dokážeme oveľa viac.

Výročná správa 2018
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05.D
Členovia
V roku 2017 sme naštartovali členský program,
ktorého cieľom je vytvoriť alianciu poctivých firiem,
ktorým záleží na lepších elektronických službách
štátu a lepšej krajine pre život. V roku 2018 sa nám
podarilo členský program etablovať a rozvíjali sme
základné piliere na ktorých stojí: informovať členov
o novinkách, ktoré sa dejú v e-government, aktívne

ich zapájať do core aktivít združenia a vytvoriť im
priestor na zapájanie sa do konštruktívnych riešení
v e-governmente.
V roku 2018 sa členská základňa Slovensko.Digital
rozšírila o 5 základných členov a o 8 firiem.

Zoznam členov Slovensko.Digital za rok 2018
TOP člen

Liga výnimočných

Stredná firma

Malá firma

Individuálni členovia
Marián Dudek
Marián Dudek
Michal Barla
Michal Blažej

Samuel Ondrek
Peter Papp

Pavol Lukáč
Erika Kusyová

Martin Kuštek
Výročná správa 2018
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05.D
Členovia
V roku 2018 sa nám spoločne s členmi
Slovensko.Digital podarilo:

Členovia OZ
Slovensko.Digital

	vytvoriť a prijať Etický kódex Slovensko.Digital,
ktorého cieľom je zamädziť priestor na nekalé
Zakladajúci členovia
praktiky v oblasti štátneho IT,
	Michal Truban
	rozbehnúť projekt Návody.Digital, na ktorom sa
	Ján Suchal
podieľali naši členovia vo forme návrhu dizajnu,
	Ján Hargaš
participáciou zamestnancov na projekte, či po	Ľubor Illek
skytnutia človeka na projekt management a vývoj, 	Gabriel Lachmann
	pripomienkovať niekoľko verejných politík v ob	Michal Cheben
lasti e-governmentu,
	spoločne bojovať za zrušenie EDUNETu,
Funkcie v rámci OZ
	zapojiť členov do diskusie o smerovaní združenia,
	Výkonný riaditeľ: Ján Hargaš
	zapojiť členov do rozvoja nášho Ekosystému,
	Predseda rady OZ: Gabriel Lachmann
	a veľa ďalších aktivít.
	Podpredsedovia rady OZ: Lubor Illek, Ján Suchal
	Členovia rady OZ: Ján Suchal, Ján Hargaš,
Ľubor Illek, Gabriel Lachmann

Výročná správa 2018
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05.D
Komunita
03.D Komunitné stretnutia
19. februára 2018

19. apríla 2018

1. stretnutie členov Slovensko.Digital
Binárium, Bratislava
Stretnutie komunity Slovensko.Digital I. 2018
Nervosa, Bratislava
https://www.facebook.com/slovensko.digital/events/admin/

18. mája 2018

Slovensko.Digital opäť na východe II. 2018
HOTOVO, Košice
https://www.facebook.com/events/416919622046954/

29. mája 2018

Stretnutie členov Slovensko.Digital II.
Binárium, Bratislava

3. júla 2018

25. septembra 2018

19. októbra

15. novembra 2018

1.decembra 2018

Prispejú etické kódexy k slušnejšiemu IT?
White Dragon, Bratislava
https://www.facebook.com/events/2096315603734930/
III. stretnutie členov
Binárium, Bratislava
Košice. Stretnime sa naživo III.2018
EastCubator, Košice
https://www.facebook.com/events/289245175023314/
3. narodeniny Slovensko.Digital
Nervosa, Bratislava
https://www.facebook.com/events/2182395072033756/
Hackathon Slovensko.Digital
Progressbar, Bratislava
https://www.facebook.com/events/728817437511853/
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05.D
Komunita
03.D Najaktívnejší členovia komunity
Každoročne oceňujeme najaktívnejších členov
komunity na Platforme, a nebolo tomu inak ani na
3. narodeninách Slovensko.Digital:
Najaktívnejší prispievateľ
@vliv2
Majster otvárač tém
@ius
Stalker roka - najviac prečítaných príspevkov.
@kajoo
Prokrastinátor roka - najviac návštev za rok
@rho
Miláčik publika - najviac likes
@robert.kuchar
Slniečkár roka - najviac rozdaných likes
@hanecak
Autor najdlhšej témy roka
@ius - Nová obálka s červeným pruhom - úradné
rozhodnutia doručované hybrindou poštou
Autor najpopulárnejšej témy roka
@ius - Nová obálka s červeným pruhom - úradné
rozhodnutia doručované hybrindou poštou
Úradník roka - odvážni úradníci, ktorí píšu na platformu, ďakujeme všetkým. Ale veľa z nich tu prispieva
anonymne.

Výročná správa 2018
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05.D
Komunita
03.D Ľudia v pracovných skupinách
Cieľ

Zameranie

Zástupca za
Slovensko.Digital

K9.4 Lepšie údaje

Zlepšiť využívanie dát vo verejnej správe.

Dátová kvalita, Referenčné
údaje, číselniky a URI, Open
data, Prepojené data (linked
data), "Jeden krát a dosť",
Služba Moje dáta, Big data vo
verejnej správe, Geoúdaje

Ľubor Illek

K9.5 Lepšie služby

Zvýšiť používanie služieb,
vďaka ich orientácii na používateľov, zjednodušenie používania a zavedenie konceptu
životných situácií.

Odstraňovanie bariér pri používaní služieb, Prístup orientovaný na klienta, Životné
situácie, Interakcia s verejnou
správou, Navigácia a procesné
mapy, Mobilný government,
Open API

Ján Suchal
Peter Kulich

K9.1 Governance
& Delivery

Naplánovať postupnosť aktivít,
vďaka ktorým sa dosiahnu ciele NKIVS. Navrhnúť a uplatňovať moderné a transparentné
riadenie informatizácie: funkčné procesy, ktoré umožnia
dostatočnú kontrolu a participáciu.

Plánovanie, Súlad reformy
verejnej správy a informatizácie, Quick Wins, Koncepcie
a metodiky, Kontrola, Kontrola
reformných zámerov, "Value
for Money", Monitoring a meranie KPI

Ján Hargaš
Vladimír Raučina

Verejné
obstarávanie IKT

Výklad pravidiel pre verejné
obstarávanie a príprava metodík pre obstarávanie IKT

Koncepcia obstarávania, PTK,
delenie zákaziek, autorské
práva, súťažné postupy

Ján Hargaš
Peter Kulich
Miroslav Cák

K9.3 Strategická
architektúra

Riadiť modelovanie architektúry verejnej správy.

Enterprise architektúra, Integrácia, Referenčná architektúra

Ján Suchal

Pracovná skupina

ŠTD PS2
Bezpečnostné
štandardy
K9.8 Kybernetická
bezpečnosť

Ľubor Illek
Navrhnúť stratégiu riešenia
v oblasti ochrany systémov
v kybernetickom priestore

Bezpečnosť

Ľubor Illek
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06
Poďakovanie
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06.1
Podporovatelia
Naša myšlienka by nemala šancu na úspech, ak by
neexistovali výnimoční ľudia, ktorí ju boli ochotní
podporiť pri štarte. Veľmi nás teší, že existuje sku-

pina firiem a organizácií, ktorej nie je ľahostajné to,
ako e-government na Slovensku funguje, a ktoré nám
umožnili pracovať na jeho zlepšení. Ďakujeme.

Výročná správa 2018
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06.2
Individuálni darcovia
- jednorazoví

Ďakujeme aj viac ako 290 individuálnym darcom.
Podporu tejto komunity si veľmi vážime a ďakujeme
každému jednému.
Sirotný Ľubomír
Igor Polakovič
Simkovic Michal
Žilinčan Michal
Móro Róbert
Radoslav Dodek
Marek Mrazik
Matej Urbašík
Lubelec Michal
Ptačin Michal
Koprivňanský Rastislav
Dudak Juraj
Olah Dana
Anton Zajac
Matúš Soták
Ličko Jozef
Chalányová Erika
Kurocka Peter
Pavlík Peter
Vajdecka Marian
Hajnala Jozef
Cacik David
Sivčo Marek
Angermayer Marek
Wald Alexander
Debreceni Ondrej
Radoslav Feďo
Michal Homola
Sklenka Stanislav
Kalis Michal
Stopkova Gabriela
Račák Martin
Pecho Peter
Šubrt Marek
Paskova Lucia
Urbanova Slavomira

Pleva Ivan
Štrocholec Dušan
Hudec Boris
Hric Filip
Ringlerova A.
Struhacka Andrej
Bencúr Juraj
Suchal Ján
Trizna Jakub
Verbo Peter
Virgl Tomas
Marko Rastislav
Olšovský Mário
Dragan Michael
Iždinský Radoslav
Czífery Roman
Mišura Jaroslav
Móciková Simona
Ďurech Juraj
Mikulášek Juraj
Bádal Matej
Pomothy Ladislav
Plšík Maroš
Kokolevsky Tomas
Durčák Tomáš
Maly Michal
Jánošík Miro
Bartos Martin
Korecky Jan
Benko Alexander
Šleboda Jaroslav
Slavik Dalibor
Zlatos Vlado
Krausová Beata
Blahova Renata
Rozenberg Miroslav

Krska Roman
Vician Martin
Klempai Tomas
Halaša Ján
Cifra Jan
Goda Jakub
Ftáčnik Martin
Dzurovcinova Petra
Prokopic Rastislav
Macko Heliodor
Cimerman Matus
Martin Lipták
Surovy Karol
Šlavka Peter
Feďo Radoslav
Solanič Vladimír
Babulic Ivan
Svitek Jozef
Sokol Tomas
Severinova Hana
Peter Netri
Peter Mihalik
Ftacnik Pastorkova Jana
Belička Michal
Michal Stefkovic
Girao Dominika
Babincova Danka
Čenger Michal
Tisoň Peter
Dzvonik Jan
Blenessy Tibor
Vancura Marek
Krausová Beata
Peitl Tomáš
Miroslav Gerbel
Mazanik Juraj
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06.2
Individuálni darcovia
- jednorazoví

Adrián Sabo
Fedorkova Marta
István Tóth
Ftáčnik Ľubomír
Matej Pavla
Miroslav Toman
Kátlovský Branislav
David Jokay
Gruchalák Jozef
Marian Schmotzer
Jan Kmetko
Stohl Peter
Ďurfina Lukáš
Roman Peter
Adda Michal
Martin Paňko
Slanička Juraj
Greško Michal
Šupáková Lucia
Štefkovič Michal Štefkovič
Uhnak Martin
Pavol Riska
Pavol Zlacký
Gavornik Jakub
šlepecký Vladimír
Ján Osuský
Daniel Harcek
Tibor Arpas
Viliam Brozman
Innovatrics Zamestnanci
Stanislav Bocinec
Dzurovčin Miroslav

Salgari Pavol
Szomolányi Michaela
Košík Miroslav
Mišina Daniel
Babčanec Milan
Michalco Jaroslav
Semanakova Maria
Peter Netri
Porubsky Roman
Anton Kovalčík
Tomas Jendek
Krajcovic Jakub
Zuzana Zatovic
Radocha Daniel
Vilma Burgerová
Hemerka Milos
Jozef Suroviak
Ivan Satek
Benková Zuzana
Juraj Sprlak
Kaputa Tibor
Kajan Michal
Leová Marta
Lamoš Rastislav
Bukovy Peter
Zlata Matuzova
Dendis Barbora
Nestiak Michal
Marián Fridrich,
Michal Meško,
Anton Zajac
Šimon Šicko
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06.3
Individuálni darcovia
- pravidelní

Špeciálne poďakovanie patrí pravidelným darcom,
ktorí nám umožnujú dlhodobé a udržateľné financovanie našich aktivít.
Dobiaš Dušan
Kralik Martin
Wilhalm Marek
VArnai Igor
Jászberényiová Soňa
4people Neinvestičný
fond
Jacova Michaela
Miloš Šrámek
Koncek Jakub
Vojtková Jana
Lukas Matuska
Urban Peter
Truchlý Peter
Kačengová Alica
Szadvari Jozef
Zbynovsky Tomas
Fecko Frantisek
Hetteš Miroslav
Juraj Falat
Martin Zichacek
Socuvka Ondrej
Vranec Michal
Dendis Peter
Staruchova Tatiana
Július Retzer
Ondrejkovic Peter
Kuchár Michal
Snopko Samuel
Serbajlo Andreeva Marianna

Dominik Csiba
Kvasnica Ivan
Marsina Marsina
Nečas Martin
Salko Jan
Ivan Marian
Čistý Daniel
Pikus Miroslav
Ľupták Štefan
Kukol Martin
Nejedlý Tomáš
Biel Marián
Košdy Ivan
Kanovsky Miroslav
Osvaldová Veronika
Poláček Lukáš
MICHALEC TOMÁŠ
Hargaš Ján
Brečka Peter
Pulai Zoltán
Brat Michal
Račko Martin
Hološ Tomáš
Simik Stefan
Liptak Martin
Bolješik Rastislav
Ptacin Jan
Rusnak Marian
Hiko Radoslav
Sirny Tomas
Rjabinin Igor

Orbán Balázs
Pavlik Jan
Stark Erich
Rabina Daniel
Sluka Roman
Zuzana Janovcikova
Nejedlý Tomáš
Čupil Štefan
Baltay Ivan
Višňovský Juraj
Kacerik Michal
Mazar Michal
Mócik Tibor
Rúfus Peter
Paulišin Jozef
Kevicky Michal
Zlatoš Michal
Petrík Fedor
Ulicny Stanislav
Šrámek Matej
Vodicka Milan
Perďoch Ján
Kalivodova Maria
Vlasto Kocián
Milan Freml
Kužma Juraj
Kovacs Michal
Vavrák Tomáš
Hattas Marek
Hornicek Tomas
Gomboš Igor

Bandurova Monika
Herčko Juraj
Zuzana Valkova
Severinova Hana
Basila Martin
Brezović Zdenko
Zvarik Tomas
Kišucký Marek
Sirotka Martin Sirotka
Ševčíková Veronika
Dunaj Martin
Bukušová Anita
Alexander Benko
Lubos Frco
Kincel Pavol
Daubner Jakub
Podhorný Patrik
Gazdura Miroslav
Drgoňa Martin
Hajduske Milos
Oravec Matej
Sedlak S
Gabrhel Jan
Somora Michal
Kunertova Zuzana
Radic Miroslav
Šátek Ivan
Nejedlý Tomáš
Trulikova Veronika
Oleš Anton
Tomáš Pytel
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07
Financovanie
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07
Financovanie
Štruktúra nášho financovania je založená na troch
skupinách príjmov:
Granty, dary, 2% z dane, crowdfunding
	Členské príspevky
	Vlastné služby (Ekosystém Slovensko.Digital)

Po rozbehnutí členského programu a dcérskej spoločnosti Služby Slovensko.Digital, s.r.o. v roku 2017, sme
v roku 2018 pokračovali v postupnom diverzifikovaní
našich príjmov (Graf č.1). Priblížili sme sa k našej vízii, aby každá zložka predstavovala približne 30-35%.
Rovnomerné rozdelenie našich príjmov považujeme
za základ finančnej stability a dlhodobej udržateľnosti organizácie.

Graf č.1 Podiel jednotlivých druhov príjmov na celkovom financovaní2
Členské príspevky
Dary a granty
Tržby z predaja služieb

100 %

75 %

50 %

25 %

2016

2017

Skladba našich príjmov bola v roku 2018 ovplyvnená
najmä začiatkom realizácie projektu “Lepšie riešenia
eGovernmentu v SR” financovaným z Operačného
programu Efektívna verejná správa. Ten tvoril 27 %
z celkových príjmov a prispel k udržaniu vysokého podielu financovania z darov a grantov. Ďalším
významným prvkom bol aktívny rozvoj členského
programu a rozšírenie členskej základne. Príjmy
z členských príspevkov tak dosiahli 37% z celkové-

2018
ho financovania. Stabilizácia portfólia zákazníkov
služby GovBox a služieb Autoform/Datahub prispeli
aj k nárastu príjmov z predaných služieb a medziročnému zvýšeniu ich celkového podielu.
Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch nášho
pôsobenia zverejňujeme aj teraz podrobný prehľad
výnosov a nákladov združenia.

Vrátane tržieb z predaja služieb dosiahnutých v Služby Slovensko.Digital. Nezahŕňa výnos z licenčného vzťahu medzi Slovensko.Digital o.z.
a Služby Slovensko.Digital s.r.o..

2
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Financovanie
Štruktúra výnosov a nákladov Slovensko.Digital o.z.
2018

2017

Členské príspevky

87 131

48 200

Členovia - firmy

86 631

48 000

Členovia - jednotlivci

500

200

120 757

109 723

13 000

42 000

Výnosy

Dary a granty
Firemní darcovia
Individuálni darcovia

15 000

Dary - ĽudiaĽuďom.sk

12 084

2 % z dane

3 650

Operačný program Efektívna verejná správa

64 494

Nadácia Pontis

19 000

30 000

US Embassy

8 528

9 390

3 710

6 959

Licenčná zmluva Služby Slovensko Digital, s.r.o.

1 694

1 653

Tržby z predaja prémiových sl. ekosystému

2 016

4 288

Tržby z predaja služieb

Konzultačné služby - Projekt Open Data

13 333

1 018

Ostatné

0

2

Výnosy spolu

211 598

164 884

Mzdové náklady vrátane zákonných poistení

132 864

41 675

Projektový manažment a konzultačná činnosť

44 503

49 670

Programátorské služby

15 496

9 418

Administratívne služby

5 200

12 500

Cestovné

328

637

Fundraising

432

13 752

Účtovníctvo a spracovanie miezd, právne služby

2 302

1 514

Softvérové a hostingové služby (Amazon, Sendinblue, Atlassian)

445

1 490

PR a marketing

14 154

460

Náklady na reprezentáciu

3 132

691

Ochrana osobných údajov

660

550

Kancelária - nájomné, upratovanie, kancelárske potreby

4 634

4 976

Ostatné služby

116

207

Odpisy - Autoform/Datahub/GovBox

14 063

11 251

Náklady
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Ostatné dane a poplatky

3

156

Kurzová strata

2

2

Bankové poplatky

108

108

Splatná daň z príjmov z podnikateľskej činnosti

412

597

Náklady spolu

238 855

149 652

Výsledok hospodárenia - zisk/strata (+/-)

-27 257

15 232

Štruktúra nákladov Slovensko.Digital o.z. podľa projektov.
2018

2017

34647

45007

Projekt Red Flags

27460

40440

Projektový manažment a konzultačná činnosť

6818

4567

Administratíva

369

Náklady
Investigatíva / Red Flags

Presadzovanie opatrení

87976

16098

Projekt Lepšie riešenia eGovernmentu v SR, OP EVS

67889

Projektový manažment a konzultačná činnosť

20087

16098

40918

39321

Projektový manažment a konzultačná činnosť

10535

20463

Technická podpora ekosystému

14334

4115

Administratíva

1129

1250

Odpisy GovBox, Datahub/Autoform

14063

11251

Softvérové a hostingové služby
(t.j. Amazon, Sendinblue a Atlassian)

445

1490

Príklady riešení / Ekosystém

Správny poplatok pri založení Služby Slovensko.Digital
Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti
Členovia a komunita

156
412

596

28615

17401

Manažment komunity

10518

Administratíva, projektový manažment a konzultačná činnosť

5990

11843

Komunikácia a marketing

8647

3960

Prenájom priestorov

270

Cestovné

328

637

Náklady na reprezentáciu

3132

691

46700

31825

Manažment organizácie

9595

9124

Projektový manažment a konzultačná činnosť

6622

6213

Administratíva, podpora chodu a finančné riadenie

22464

7539

Fundraising

2594

3192

Konzultačné služby (právne, účtovné)

1502

1514

Ochrana osobných údajov

660

550

Kancelária - nájomné, upratovanie, kancelárske potreby

3034

3376

Ostatné náklady

228

317

Splatná daň z príjmov z podnikateľskej činnosti

0,0

0,4

238855

149652

Organizácia a chod občianskeho združenia

Spolu
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Predložili sme Vám odpočet našej práce v roku 2018.
Aby sme v nej mohli pokračovať aj ďalej, potrebujeme
aj Vašu pomoc a budeme radi ak nás podporíte.
Vopred ďakujeme.

Podporte nás
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Súvaha (Úč NUJ 1 - 01)

IČO 5

0

1

5

8

6

3

5

/ SID
Bezprostredne
predchádzajúce

Strana aktív

č.r.

Bežné účtovné obdobie

účtovné
obdobie

a

b

Brutto

Korekcia

Netto

Netto

1

2

3

4

A.

Neobežný
majetok spolu r. 002 + r. 009 + r. 021
a

001

60 156,74

26 268,00

33 888,74

46 282,99

1.

Dlhodobý
nehmotný majetok r. 003 až 008
a

002

55 156,74

26 268,00

28 888,74

41 282,99

55 156,74

26 268,00

28 888,74

41 282,99

Nehmotné
výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti
a
012 - (072 + 091 AÚ)
Softvér
013 - (073 + 091 AÚ)
a
Oceniteľné
práva 014 - (074 + 091 AÚ)
a
Ostatný
dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - (078 + 079 + 091
a
AÚ)
Obstaranie
dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093)
a
Poskytnuté
preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051 - 095
a
AÚ)
2.

Dlhodobý
hmotný majetok r. 010 až r. 020
a

Pozemky
(031)
a
Umelecké
diela a zbierky (032)
a
Stavby
021 - (081 - 092 AÚ)
a
Samostatné
hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
a
022 - (082 + 092 AÚ)
Dopravné
prostriedky 023 - (083 + 092 AÚ)
a
Pestovateľské
celky trvalých porastov 025 - (085 + 092 AÚ)
a
Základné
stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092 AÚ)
a
Drobný
dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092 AÚ)
a
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092 AÚ)
a
Obstaranie
dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
a
Poskytnuté
preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095 AÚ)
a
3.

Dlhodobý
finančný majetok r. 022 až r. 028
a

Podielové
cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v
a
ovládanej osobe (061-096 AÚ)
Podielové
cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s
a
podstatným vplyvom (062-096 AÚ)
Dlhové
cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
a
Pôžičky
podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
a
Ostatný
dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
a
Obstaranie
dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
a
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
a

003
004
005
006
007
008
009

010

x

011

x

012
013
014
015
016
017
018
019
020
021

5 000,00

5 000,00

5 000,00

022

5 000,00

5 000,00

5 000,00

023
024
025
026
027
028
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Súvaha (Úč NUJ 1 - 01)

IČO 5

0

1

5

8

6

3

5

/ SID
Bezprostredne
predchádzajúce

Strana aktív

č.r.

Bežné účtovné obdobie

účtovné
obdobie

a
B.

Obežný majetok spolu r. 030 + r. 037 + r. 042 + r. 051
a

1.

Zásoby
r. 031 až r. 036
a

a

Netto

Netto

2

3

4

41 605,28

41 605,28

34 108,06

032

033

Výrobky
(123 - 194)
a

034

Zvieratá
(124 - 195)
a

035

Tovar (132+139) - 196
a
Poskytnuté
prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
a
Dlhodobé
pohľadávky r. 038 až r. 041
a

Pohľadávky
z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
a
Ostatné
pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
a
Pohľadávky
voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)
a

a
a

Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - (391 AÚ)

Krátkodobé
pohľadávky r. 043 až r. 050
a

Pohľadávky
z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)
a
Ostatné
pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
a
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
a
(336)

a

Daňové
pohľadávky (341 až 345)
a
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a
a
rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)

a

Pohľadávky
voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)
a
Spojovací účet pri združení (396 - 391 AÚ)
a
Iné
a pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - 391 AÚ
4.

Korekcia

1

030

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 +
a
193)

3.

029

Brutto

031

Materiál
(112+119) - 191
a

2.

b

Finančné
účty r. 052 až r. 056
a

Pokladnica
(211 + 213)
a
Bankové
účty (221 AÚ + 261)
a

a
a

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)

Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257) - 291
a
AÚ

a

Obstaranie
krátkodobého finančného majetku (259 - 291 AÚ)
a
C.

Časové rozlíšenie spolu
a

1.

Náklady
budúcich období (381)
a

r. 058 až r. 059

Príjmy
budúcich období (385)
a
Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057

036
037

038
039
040
041

042

3 838,00

3 838,00

5 579,55

043

2 078,00

2 078,00

1 628,00

044

1 760,00

1 760,00

3 531,00

045

0,00

x

0,00

308,41

046

0,00

x

0,00

112,14

37 767,28

28 528,51

37 767,28

28 528,51

047

x

048
049
050
051

37 767,28

052
053

x
37 767,28

054

x
x

055

056
057

7 331,53

7 331,53

5,94

058

6 431,53

6 431,53

5,94

059

900,00

900,00

060

109 093,55

26 268,00

82 825,55

80 396,99

Strana :

3

Výročná správa 2018

34

Súvaha (Úč NUJ 1 - 01)

IČO 5

0

1

5

8

6

3

5

/ SID
Bezprostredne

Strana pasív

č.r.

Bežné účtovné obdobie

a

b

5

predchádzajúce účtovné
obdobie

A.

Vlastné zdroje krytia majetku spolu
r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 073

1.

Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067

062

Základné imanie (411)

063

Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)

064

Fond reprodukcie (413)

065

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)

066

Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)

067

2.

061

6
16 423,08

43 679,99

43 679,99

28 447,65

43 679,99

28 447,65

Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071

068

Rezervný fond (421)

069

Fondy tvorené zo zisku (423)

070

Ostatné fondy (427)

071

3.

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+;- 428)

072

4.

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r.068
+ r.072 + r.074 + r.101)

073

-27 256,91

15 232,34

B.

Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097

074

30 179,41

14 717,00

1.

Rezervy r. 076 až r. 078

075

3 607,77

1 315,04

Rezervy zákonné (451 AÚ)

076

0,00

755,04

Ostatné rezervy (459 AÚ)

077

2.

3.

4.

C.

Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)

078

3 607,77

560,00

Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086

079

824,78

294,33

Záväzky zo sociálneho fondu (472)

080

824,78

294,33

Vydané dlhopisy (473)

081

Záväzky z nájmu (474 AÚ)

082

Dlhodobé prijaté preddavky (475)

083

Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)

084

Dlhodobé zmenky na úhradu (478)

085

Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)

086

Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096

087

25 746,86

13 107,63

Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323

088

9 342,75

6 221,88

Záväzky voči zamestnancom (331+333)

089

8 707,75

1 139,51

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
(336)
Daňové záväzky (341 až 345)

090

5 568,81

091

2 127,55

698,63

Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a
rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov
(367)
Záväzky voči účastníkom združení (368)

092
0,00

5 000,00

Spojovací účet pri združení (396)

095

Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)

096

0,00

47,61

Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100

097

Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ)

098

Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ)

099

Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)

100
36 223,06

22 000,00

093
094

Časové rozlíšenie spolu r. 102 až r. 103

101

Výdavky budúcich období (383)

102

Výnosy budúcich období (384)

103

36 223,06

22 000,00

104

82 825,55

80 396,99

Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101
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Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2 - 01)

IČO 5

0

1

5

8

6

3

5

/ SID

Činnosť

Náklady

Číslo
účtu
a

b

Číslo
riadku

Hlavná
nezdaňovaná

Zdaňovaná

c

1

2

501

Spotreba materiálu

01

502

Spotreba energie

02

504

Predaný tovar

03

511

Opravy a udržiavanie

04

512

Cestovné

05

513

Náklady na reprezentáciu

518
521

3

8,15

4

815,49

345,26

327,84

327,84

35,30

06

3 132,15

3 132,15

691,20

Ostatné služby

07

90 396,77

90 727,88

95 692,03

Mzdové náklady

08

97 684,25

97 684,25

31 092,97

524

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné
poistenie

09

34 648,99

34 648,99

10 424,67

525

Ostatné sociálne poistenie

010

527

Zákonné sociálne náklady

011

530,45

530,45

157,14

528

Ostatné sociálne náklady

012

531

Daň z motorových vozidiel

013

532

Daň z nehnuteľností

014

538

Ostatné dane a poplatky

015

3,00

3,00

155,50

541

Zmluvné pokuty a penále

016

542

Ostatné pokuty a penále

017

543

Odpísanie pohľadávky

018

544

Úroky

019

545

Kurzové straty

020

1,78

1,78

1,69

546

Dary

021

547

Osobitné náklady

022

548

Manká a škody

023

549

Iné ostatné náklady

024

106,90

1,08

107,98

108,15

551

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku

025

12 656,70

1 406,30

14 063,00

11 251,00

552

Zostatková cena predaného dlhodobého
nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku

026

553

Predané cenné papiere

027

554

Predaný materiál

028

555

Náklady na krátkodobý finančný majetok

029

556

Tvorba fondov

030

557

Náklady na precenenie cenných papierov

031

558

Tvorba a zúčtovanie opravných položiek

032

561

Poskytnuté príspevky organizačným
zložkám

033

562

Poskytnuté príspevky iným účtovným
jednotkám

034

563

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám

035

565

Poskytnuté príspevky z podielu
zaplatenej dane

036

567

Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky

240 294,39

1 748,42

242 042,81

149 954,91

Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37

807,34

Bezprostredne
predchádzajúce
Účtovné obdobie

Spolu

331,11

037
038
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Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2 - 01)

IČO 5

0

1

5

8

6

3

5

/ SID

Činnosť

Výnosy

Číslo
účtu
a

b

Číslo
riadku

Hlavná
nezdaňovaná

Zdaňovaná

Spolu

Bezprostredne
predchádzajúce
Účtovné obdobie

c

1

2

3

4

601

Tržby za vlastné výrobky

039

602

Tržby z predaja služieb

040

604

Tržby za predaný tovar

041

611

Zmena stavu zásob nedokončenej výroby

042

612

Zmena stavu zásob polotovarov

043

613

Zmena stavu zásob výrobkov

044

614

Zmena stavu zásob zvierat

045

621

Aktivácia materiálu a tovaru

046

622

Aktivácia vnútroorganizačných služieb

047

623

Aktivácia dlhodobého nehmotného
majetku

048

624

Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

049

641

Zmluvné pokuty a penále

050

642

Ostatné pokuty a penále

051

643

Platby za odpísané pohľadávky

052

644

Úroky

053

645

Kurzové zisky

054

646

Prijaté dary

055

647

Osobitné výnosy

056

648

Zákonné poplatky

057

649

Iné ostatné výnosy

058

651

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku a dlhodobého hmotného majetku

059

652

Výnosy z dlhodobého finančného majetku

060

653

Tržby z predaja cenných papierov a
podielov

061

654

Tržby z predaja materiálu

062

655

Výnosy z krátkodobého finančného
majetku

063

656

Výnosy z použitia fondu

064

657

Výnosy z precenenia cenných papierov

065

658

Výnosy z nájmu majetku

066

661

Prijaté príspevky od organizačných
zložiek

067

662

Prijaté príspevky od iných organizácií

068

663

Prijaté príspevky od fyzických osôb

069

664

Prijaté členské príspevky

665

3 600,00

3 710,00

7 310,00

7 858,80

0,00

0,00

0,00

2,29

0,07

0,07

0,02

0,01

0,01

0,01

105 022,00

105 022,00

81 390,00

12 084,30

12 084,30

28 332,94

070

87 131,40

87 131,40

48 200,00

Príspevky z podielu zaplatenej dane

071

3 650,40

3 650,40

667

Prijaté príspevky z verejných zbierok

072

691

Dotácie

073

Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73

074

211 488,10

3 710,08

215 198,18

165 784,06

Výsledok hospodárenia pred zdanením r.
74 - r. 38

075

-28 806,29

1 961,66

-26 844,63

15 829,15

412,28

412,28

596,81

1 549,38

-27 256,91

15 232,34

591

Daň z príjmov

595

Dodatočné odvody dane z príjmov

Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75
- (r.76 + r.77)) (+/-)

076
077
078

-28 806,29
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Poznámky (Úč NUJ 3-01)

IČO

5 0 1 5 8 6 3 5

/SID

Čl. I Všeobecné údaje

Čl. I (1) (3) (5) Základné údaje
Čl. I (1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia
účtovnej jednotky
Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky:
Ján Hargaš
Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky:
29.01.2016

Čl. I (3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva
Účtovná jednotka Slovensko.Digital (ďalej iba "združenie") je občianskym združením so sídlom Staré Grunty 12, 84104 Bratislava.Hlavným predmetom činnosti je prispieť k
vytovreniu transparetného a efektívneho systgému investícií z verejných zdrojov do informano-komunikačných technológí (ďalej IKT), ktorý bude prinášať vysokú pridanú
hodnotu pre používateľov pričom združenie sleduje základné úlohy:a) informovanie, vzdelávanie a odborný dohľad nad IT investíciami z verejných prostriekodov, b)
presadzovanie zmien v systéme IKT investícií v zmysle stanoveného cieľa, c) vytváranie a navrhovanie riešení s vysokou priadnou hodnotou pre používaľov.

Čl. I (5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

Čl. I (2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov
účtovnej jednotky
Čl. I (2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa mená a priezviská členov štatutárnych orgánov,
dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky
Názov orgánu (meno a priezvisko...)

Druh orgánu spoločnosti
výkonný riaditeľ

Michal Truban

zakladatelia

Ján Suchál
Ján Hargaš
Ľubor Illek
Gabriel Lachmann
Michal Cheben

Čl. I (4) Priemerný počet zamestnancov, počet dobrovoľníkov
Čl. I (4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas bežného
účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Názov položky

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

7

1

- z toho počet vedúcich zamestnancov

1

1

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia

Čl. II Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
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Poznámky (Úč NUJ 3-01)

IČO

5 0 1 5 8 6 3 5

/SID

Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky
Čl. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:
Áno
Nie

Čl. II (2) Zmeny účtovných zásad a metód
Počas účtovného odbodia nedošlo k zmene účtovných zásad a metód.
Čl. II (2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného
imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky
Druh zmeny zásady alebo metódy

Hodnota vplyvu na príslušnú
položku súvahy

Dôvod zmeny

Čl. II (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov
Čl. II (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov
Popis položky

Ocenenie majetku a záväzkov

Poznámka k oceneniu

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

obstarávacia cena

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

Obstarávacia cena

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom
Dlhodobý finančný majetok
Zásoby obstarané kúpou

obstarávacia cena

Zásoby obstarané vlastnou činnosťou
Zásoby obstarané iným spôsobom
Pohľadávky

menovitá hodnota

Krátkodobý finančný majetok
Časové rozlíšenie na strane aktív
Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov
Časové rozlíšenie na strane pasív
Deriváty
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Čl. II (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku
Čl. II (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku
Dlhodobý nehmotný majetok:

odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas
predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre
účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.

Dlhodobý hmotný majetok:

odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia
zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.

Dlhodobý hmotný majetok:

odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčíslovaní
daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami:
Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje rovnomernou metódou po dobu stanovenej životnosti
Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
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Poznámky (Úč NUJ 3-01)

IČO

Druh majetku

Doba odpisovania

5 0 1 5 8 6 3 5

Sadzba odpisov

/SID

Odpisová metóda

Softvér Autoform/Datahub

5 rokov

20%

rovnomerná

Softvér GovBox

3 roky

33,33%

rovnomerná

Čl. II (5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku
Čl. II (5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Uvádza sa, či účtovná jednotka uplatňuje opravné položky a rezervy.

Čl. III Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

Čl. III (1) Prehľad o dlhodobom majetku

Čl. III (1) a) až c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku
Čl. III (1) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku
a) až c) Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek a prehľad zostatkových cien dlhodobého nehmotného majetku - bežné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok
Riadok súvahy:

Nehmotné
výsledky z
vývojovej a
obdobnej činnosti

Softvér

003

004

Ostatný dlhodobý
Oceniteľné práva nehmotný majetok
005

006

Obstaranie
dlhodobého
nehmotného
majetku

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý
nehmotný majetok

007

008

Spolu

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku bežného účtovného
obdobia

53 488

53 488

1 669

1 669

55 157

55 157

Stav na začiatku bežného účtovného
obdobia

12 205

12 205

Prírastky

14 063

14 063

26 268

26 268

Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci bežného účtovného
obdobia
Oprávky

Úbytky
Stav na konci bežného účtovného
obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku bežného účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci bežného účtovného
obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku bežného účtovného
obdobia
Stav na konci bežného účtovného
obdobia

Čl. III (4) (5) Informácie o dlhodobom finančnom majetku
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Poznámky (Úč NUJ 3-01)

IČO

5 0 1 5 8 6 3 5

/SID

Čl. III (4) (5) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku
Čl. III (4) (5) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku
Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek a prehľad zostatkových cien dlhodobého finančného majetku - bežné obdobie

Dlhodobý finančný majetok

Podielové cenné
Podielové cenné papiere a podiely
papiere a podiely
v obchodnej
v ovládanej
spoločnosti s
obchodnej
podstatným
spoločnosti
vplyvom
022

Riadok súvahy:

023

Dlhové cenné
papiere držané
do splatnosti
024

Pôžičky
Ostatný
podnikom v
dlhodobý
skupine a
ostatné pôžičky finančný majetok
025

Obstaranie
dlhodobého
finančného
majetku

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý
finančný majetok

027

028

026

Spolu

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku bežného účtovného
obdobia

5 000

5 000

5 000

5 000

Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci bežného účtovného obdobia
Opravné položky *
Stav na začiatku bežného účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci bežného účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku bežného účtovného
obdobia
Stav na konci bežného účtovného obdobia

Čl. III (6) Významné položky krátkodobého finančného majetku
Čl. III (6) Významné položky krátkodobého finančného majetku

Krátkodobý finančný majetok

Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

Prírastky

Stav na konci
bežného účtovného
obdobia

Úbytky

Pokladnica
Ceniny
Bežné bankové účtu

28 529

227 558

218 320

37 767

Krátkodobý finančný majetok spolu

28 529

227 558

218 320

37 767

Čl. III (8) Významné položky pohľadávok
Čl. III (8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú
činnosť
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Poznámky (Úč NUJ 3-01)

IČO

Opis pohľadávky

Riadok súvahy

5 0 1 5 8 6 3 5

/SID

Zdaňovaná činnosť a podnikateľská
činnosť

Hlavná nezdaňovaná činnosť

Dlhodobé pohľadávky

037

Pohľadávky z obchodného styku

038

Ostatné pohľadávky

039

Pohľadávky voči účastníkom združení

040

Iné pohľadávky

041

Krátkodobé pohľadávky

042

Pohľadávky z obchodného styku

043

2 078

Ostatné pohľadávky

044

1 760

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami

045

Daňové pohľadávky

046

Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a
rozpočtom územnej samosprávy

047

Pohľadávky voči účastníkom združení

048

Spojovací účet pri združení

049

Iné pohľadávky

050

Čl. III (10) Pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti
Čl. III (10) Pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti
Druh pohľadávky

Stav na konci bežného účtovného obdobia

Pohľadávky do lehoty splatnosti

Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného obdobia

3 838

5 484

3 838

5 580

Pohľadávky po lehote splatnosti

96

Pohľadávky spolu

Čl. III (11) Časové rozlíšenie nákladov a príjmov budúcich období
Čl. III (11) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období
Významné položky nákladov a príjmov budúcich období

Riadok súvahy

Hodnota BO

Hodnota PO

Náklady budúcich období (381)

058

6 432

Príjmy budúcich období (385)

059

900

6

Čl. III (12) Vlastné zdroje krytia neobežného a obežného majetku
Čl. III (12) a), b) Vlastné zdroje krytia neobežného a obežného majetku podľa položiek súvahy
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Poznámky (Úč NUJ 3-01)

IČO
Riadok
súvahy

Opis položky

Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

Prírastky
(+)

Úbytky
(-)

5 0 1 5 8 6 3 5
Presuny
(+,-)

/SID

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Imanie a fondy
Základné imanie, z toho:

063

- nadačné imanie v nadácii
- vklady zakladateľov
- prioritný majetok
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu

064

Fond reprodukcie

065

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

066

Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín

067

Fondy zo zisku
Rezervný fond

069

Fondy tvorené zo zisku

070

Ostatné fondy

071

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov

072

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

073

Spolu

28 448

15 232

43 680

15 232
43 680

15 232

27 257

-15 232

-27 257

27 257

-15 232

16 423

Čl. III (13) Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty z minulých
účtovných období

Čl. III (13) Rozdelenie účtovného zisku z minulého účtovného obdobia
Čl. III (13) Rozdelenie účtovného zisku z minulého účtovného obdobia
Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovný zisk

15 232

Rozdelenie účtovného zisku
Prídel do základného imania
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu
Prídel do fondu reprodukcie
Prídel do rezervného fondu
Prídel do fondu tvoreného zo zisku

15 232

Prídel do ostatných fondov
Úhrada straty minulých období
Prevod do sociálneho fondu
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov
Iné

Čl. III (14) Cudzie zdroje

Čl. III (14) a) Tvorba a použitie rezerv
Čl. III (14) a) Tvorba a použitie rezerv
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Poznámky (Úč NUJ 3-01)

IČO
Predpokladaný rok
použitia rezervy

Druh rezervy
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv

Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

2019

Tvorba rezerv

5 0 1 5 8 6 3 5
Zrušenie alebo
zníženie rezerv

Použitie rezerv

/SID

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

755

3 608

755

3 608

755

3 608

755

3 608

Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv
Zákonné rezervy spolu
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv

2019

560

560

Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv
Ostatné rezervy spolu

560

Rezervy spolu

x

560

1 315

3 608

1 315

3 608

Čl. III (14) c), d) Záväzky do lehoty a po lehote splatnosti a v členení podľa položiek súvahy
Čl. III (14) c), d) Záväzky do lehoty a po lehote splatnosti a v členení podľa položiek súvahy
Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného
obdobia

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Druh záväzkov
Záväzky po lehote splatnosti
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka

25 747

13 108

Krátkodobé záväzky spolu

25 747

13 108

825

294

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov
Dlhodobé záväzky spolu
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu

825

294

26 572

13 402

Čl. III (14) e) Záväzky zo sociálneho fondu
Čl. III (14) e) Záväzky zo sociálneho fondu
Sociálny fond

Hodnota BO

Hodnota PO

Stav k prvému dňu účtovného obdobia

294

137

Tvorba na ťarchu nákladov

531

157

825

294

Tvorba zo zisku
Čerpanie
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia

Čl. III (15) Časové rozlíšenie výnosov budúcich období
Čl. III (15) Významné položky časového rozlíšenia výnosov budúcich období

Položky výnosov budúcich období z dôvodu

Stav na konci
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

Prijatia finančných darov od právnických osôb
Prijaté členské príspevky na nasledujúce obdobie

Prírastky

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Úbytky

13 000

12 000

13 000

12 000

9 000

22 000

9 000

22 000

Zdroj EU

5 795

5 795
1 211

Zdroj SR

1 211

Zdroj VZ

369

369

Zdroj 2%

3 848

3 848

Čl. IV Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

Čl. IV (1) Tržby za vlastné výkony a tovar
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Čl. IV (1) Tržby za vlastné výkony a tovar - opis, hodnota hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti, podnikateľskej činnosti
Opis tržby

Druh výrobku, služby, podnikateľskej činnosti

Hodnota BO

Hodnota PO

1. Nepodnikateľská činnosť
Tržby za služby

3 600

900

3 710

6 959

2. Podnikateľská činnosť
Tržby za služby

Čl. IV (2) Prijaté dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné výnosy
Čl. IV (2) Prijaté dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné výnosy
Položka výnosov

Hodnota BO

Hodnota PO

1. Nepodnikateľská činnosť
Úroky

2

2. Podnikateľská činnosť

Čl. IV (3) Dotácie a granty
Čl. IV (3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré boli prijaté v priebehu účtovného roka
Opis dotácie alebo grantu

Výška dotácie alebo grantu

Prijaté príspevky od iných organizácií

105 022

Prijaté prípevky od fyzických osôb

12 084

Prijaté členské príspevky

87 131

Príspevky z podielu zaplatenej dane

3 650

Čl. IV (5) Významné položky nákladov - náklady na ostatné služby, osobitné a iné ostatné
náklady
Čl. IV (5) Významné položky nákladov - náklady na ostatné služby, osobitné a iné ostatné náklady
Významná položka nákladov

Hodnota BO

Hodnota PO

1. Nepodnikateľská činnosť
Služby
Mzdové náklady

90 397

93 267

132 864

41 102

Ostatné dane a poplatky

3

Odpisy

12 657

10 126

3 132

691

Služby

331

2 425

Odpisy

1 406

1 125

Náklady na reprezentáciu
2. Podnikateľská činnosť

Čl. IV (7) Finančné náklady a kurzové rozdiely
Čl. IV (7) Finančné náklady a kurzové rozdiely
Opis položky

Hodnota BO

Hodnota PO

Finančné náklady, z toho:
- Kurzové straty, z toho:

2

Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
- Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:
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Poznámky Úč MÚJ 3-01

IČO

5 0 8 8 1 3 3 7

DIČ

2 1 2 0 5 1 5 0 5 6

Čl. I Všeobecné údaje o účtovnej jednotke

Čl. I (1) , (3) Všeobecné údaje
Čl. I (1) Obchodné meno účtovnej jednotky:

Sídlo:

Čl. I (3) Priemerný počet zamestnancov:

Služby Slovensko.Digital, s.r.o.

Staré grunty 18, 84104, Bratislava - mestská časť Karlova Ves

3

Čl. I (2) Údaje o konsolidovanom celku
Čl I (2) a) Obchod. meno a sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotliek konsolidovaného celku,
ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka:

Obchod. meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá je bezprostredne konsolidujúcou účtovnou jednotkou:

Čl. I (2) b) Účtovná jednotka je materskou účtovnou jednotkou
Áno

Nie

Účtovná jednotka je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22
Áno

Nie

Čl. II Informácie o prijatých postupoch

Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky
Čl. II (1) Účtovná uzávierka je zostavená za splnenie predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:
Áno

Nie

Čl. II (2) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov
Čl. II (2) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Popis položky

Ocenenie majetku a záväzkov

Poznámka k oceneniu

Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Zásoby
Pohľadávky
Krátkodobý finančný majetok
Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek, úverov
Derivátové operácie
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Čl. II (2) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov (účtovanie a úbytok
zásob)
Čl. II (2) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov (účtovanie a úbytok zásob)

Pri účtovaní zásob postupovala účtovná jednotka podľa § 43 postupov účtovania v PÚ:
spôsobom A účtovania zásob
spôsobom B účtovania zásob

Úbytok zásob rovnakého druhu účtovná jednotka oceňovala:

váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien alebo vlastných nákladov
metódou FIFO (1. cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako 1. cena na ocenenie úbytku zásob)
iným spôsobom:

Čl. II (3) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku
Čl. II (3) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku
Dlhodobý nehmotný majetok:

odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas
predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre
účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.

Dlhodobý hmotný majetok:

odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia
zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.

Dlhodobý hmotný majetok:

odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčíslovaní
daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami:
Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
Druh majetku

Doba odpisovania

Sadzba odpisov

Odpisová metóda

Čl. II (4) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód
Čl. II (4) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód
Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci plat. zákona o účtovníctve, s osobitosťami:
Druh zmeny zásady alebo metódy

Dôvod zmeny

Hodnota vplyvu na prísl.
zložku bilancie

Ocenenie

Výška dotácie

Čl. II (5) Informácie o dotáciách a ich ocenenie v účtovníctve
Čl. II (5) Informácie o dotáciách
Dotácia

Čl. II (6) Informácie o oprave významných chýb minulých účtovných období účtovaných v
bežnom účtovnom období
Čl. II (6) Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období
Popis významnej chyby

Vplyv na nerozdelený zisk
minulých rokov
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Čl. II (6) Informácie o oprave nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v
bežnom účtovnom období
Čl. II (6) Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období
Vplyv na výsledok hospodárenia v
BO

Popis nevýznamnej chyby

Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát

Čl. III (1) Náklady/výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt
Čl. III (1) Náklady/výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt
Náklady / Výnosy

Hodnota

Dôvod vzniku

Výnosy z predaja podniku
Výnosy z predaja časti podniku
Náklady z predaja podniku
Náklady z predaja časti podniku
Škody z dôvodu živelných pohrôm

Čl. III (2) a) Celková suma záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov
ČL. III (2) a) Celková suma záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov
Názov položky

Celková hodnota

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov

Čl. III (2) b) Celková suma zabezpečených záväzkov
Čl. III (2) b) Celková suma zabezpečených záväzkov
Opis zabezpečeného záväzku

Hodnota

Spôsob zabezpečenia

Spolu

x

Čl. III (3) a) Dôvod nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia
Čl. III (3) a) Dôvod nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia

Čl. III (3) b) 1. Nadobudnuté vlastné akcie/prevedené vlastné akcie počas účtovného obdobia
Čl. III (3) b) 1. Nadobudnuté vlastné akcie a prevedené vlastné akcie počas účtovného obdobia
Názov položky

Počet

Menovitá hodnota

% hodnota na ZI

Nadobudnuté vlastné akcie
Prevedené vlastné akcie

Čl. III (3) b) 2. Nadobudnuté vlastné akcie/prevedené vlastné akcie počas účtovného obdobia
Čl. III (3) b) 2. Nadobudnuté vlastné akcie a prevedené vlastné akcie počas účtovného obdobia
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Počet

Hodnota

Nadobudnuté vlastné akcie
Prevedené vlastné akcie

Čl. III (3) c) Nadobudnuté vlastné akcie v držbe účtovnej jednotky k poslednému dňu účtovného
obdobia
Čl. III (3) c) Nadobudnuté vlastné akcie v držbe účtovnej jednotky k poslednému dňu účtovného obdobia
Názov položky

Počet

Menovitá hodnota

Hodnota

% podiel na ZI

Čl. III (4) Informácie o vytvorení kapitálového fondu z príspevkov
Čl. III (4) Informácie, či účtovná jednotka vytvorila kapitálový fond z príspevkov podľa § 123 ods. 2 a 217a Obchodného zákonníka

Čl. III (5) a) Výška jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení poskytnutých pre členov
orgánov spoločnosti
Čl. III (5) a) Výška jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení poskytnutých pre členov orgánov spoločnosti
Hodnota záruky členov
štatutárnych orgánov

Druh záruky / iné zabezpečenie

Hodnota záruky členov
dozorných orgánov

Hodnota záruky členov
iných orgánov

Čl. III (5) b) Informácie o pôžičkách poskytnutých členom orgánov spoločnosti k poslednému
dňu účtovného obdobia
Čl. III (5) b) Informácie o pôžičkách poskytnutých členom orgánov spoločnosti k poslednému dňu účtovného obdobia
Hodnota pôžičky členov
štatutárnych orgánov

Druh pôžičky

Hodnota pôžičky členov
dozorných orgánov

Hodnota pôžičky členov
iných orgánov

Celková suma poskytnutých pôžičiek
Ceková suma splatených pôžičiek
Celková suma odpustených pôžičiek
Celková suma odpísaných pôžičiek

Čl. III (5) c) Informácie o hlavných podmienkach, na základe ktorých boli členom orgánov
spoločnosti záruky alebo iné zabezpečenia a pôžičky poskytnuté
Čl. III (5) c) Informácie o hlavných podmienkach, na základe ktorých boli členom orgánov spoločnosti poskytnuté záruky alebo iné zabezpečenia a pôžičky

Názov položky

Hlavné podmienky

Čl. III (5) d) Informácie o celkovej sume použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia
na súkromné účely členmi orgánov spoločnosti, ktoré sa vyúčtovávajú
Čl. III (5) d) Celková suma použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely členmi štaturáneho, dozorného a iného orgánu účtovnej jednotky, ktoré
sa vyúčtovávajú
Názov položky

Hodnota

Spolu

Čl. III (6) a) Informácie o celkovej sume finančných povinností, ktoré sa nevykazujú v súvahe,
ale sú významné na posúdenie finančnej situácie účtovnej jednotky
Čl. III (6) a) Informácie o celkovej sume finančných povinností, ktoré sa nevykazujú v súvahe, ale sú významné na posúdenie finančnej situácie
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Hodnota

Spolu

Čl. III (6) b) 1. Informácie o celkovej sume významných podmienených záväzkov – možná
povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti
Čl. III (6) b) 1. Informácie o celkovej sume významných podmienených záväzkov, ktorými sa rozumie možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti
Názov položky

Hodnota

Spolu

Čl. III (6) b) 2. Informácie o celkovej sume významných podmienených záväzkov – existujúca
povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe
Čl. III (6) b) Informácie o celkovej sume významných podmienených záväzkov, ktorými sa rozumie existujúca povinnosť, ktorá vznikla
ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe
Názov položky

Hodnota

Spolu

Čl. III (6) c) Opis významných finančných povinností a významných podmienených záväzkov
Čl. III (6) c) Opis významných finančných povinností a významných podmienených záväzkov

Čl. III (6) d) Informácie o celkovej sume významných finančných povinností a významných
podmienených záväzkov voči dcérskej účt. jednotke a účt. jednotke s podstatným vplyvom
Čl. III (6) d) Informácie o celkovej sume významných finančných povinností a významných podmienených záväzkov voči dcérskej účtovnej jednotke a účtovnej jednotke s
podstatným vplyvom
Názov položky

Hodnota

Spolu

Čl. III (6) e) Opis významných povinností účtovnej jednotky vyplývajúcich z dôchodkových
programov pre zamestnancov
Čl. III (6) e) Opis významných povinností účtovnej jednotky vyplývajúcich z dôchodkových programov pre zamestnancov

Čl. III (7) Informácie o udelení výlučného práva alebo osobitného práva, ktorým sa udelilo právo
poskytovať služby vo verejnom záujme a iných zároveň vykonávajúcich činnostiach
ČL. III (7) Informácie o udelení výlučného práva alebo osobitného práva, ktorým sa udelilo právo poskytovať služby vo verejnom záujme, pričom sa uvádza aj náhrada za túto
činnosť v akejkoľvek forme:

Podnik zároveň vykonáva aj iné činnosti

Áno

Nie

Miesto pre ďalšie záznamy
Miesto pre ďalšie záznamy
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06
V médiách
dátum

médium

názov

2018-12-21

zive.sk

Štát už nakupuje nový obchodný register. Spolu s prevádzkou na roky dopredu

2018-12-18

zive.sk

Internet pre školy štát stále neobjednal. Má ale „nástrel“

2018-12-18

zive.sk

Projekty za 74 miliónov schválili: Naučia väzňov používať štátne IT, vznikne nová mapa
internetu

2018-12-17

pcrevue.sk

Ďalšia vlna schvaľovania IT projektov za 74 miliónov eur

2018-12-17

zive.sk

Vianočná nádielka IT projektov: „Bezpečnostná krabička“ pre lekárov, softvér pre väznice. Za 74 miliónov

2018-11-24

mytrencin.sme.sk

FOTO: Najlepšiu webstránku má Trenčín a Trenčianska župa

2018-11-21

zive.sk

Rašiho šéf IT: Na firmy pre zdrojáky zatlačím, práca SK.Digital je obdivuhodná

2018-11-20

zive.sk

Od prevádzkovateľa Slovensko.sk odchádza skoro celý manažment. Vieme detaily

2018-11-19

dennikn.sk

Prezident IT Asociácie Slovenska: Priznávame, že sme vyvíjali tlak – na zlepšenie IT
súťaž

2018-11-19

zive.sk

Prečo štát stále neskúsil softvér zadarmo? Pýtali sme sa ho

2018-11-16

dobrenoviny.sk

Webová stránka mesta Trenčín triumfovala v súťaži Zlatý erb 2018

2018-11-15

zive.sk

Pracovná skupina neschválila Koncepciu nákupu IT technológií

2018-11-14

zive.sk

ITAPA: Diskusia o štátnom IT

2018-11-13

dobrenoviny.sk

R. Raši: Všade, kde to neohrozí celok, budú zákazky delené

2018-11-13

snn.sk

R. Raši: Všade, kde to neohrozí celok, budú zákazky delené

2018-11-13

zive.sk

Raši: IT zákazky rozdelíme, ak neohrozíme celok

2018-11-13

zive.sk

Podľa SK.Digital ustúpili IT firmám. Štát vraví, že sa nenechá vydierať

2018-11-12

24.hod.sk

Slovensko.Digital má výhrady voči koncepcii nákupu počítačov

2018-11-12

sme.sk

Návrh nákupu informačných technológií neplní sľuby, tvrdí Slovensko.Digital

2018-11-09

zive.sk

Nová krv slovenskej digitalizácie: Ľudia musia vedieť, aké dáta o nich máme a ako ich
využívame

2018-11-07

zive.sk

Každý nový štátny IT systém má byť open source. No do návrhu zákona pribudol háčik

2018-11-02

zive.sk

Domáce linky, škola v Jelšave: Aké dôvody si našiel štát, aby pokračoval v príprave
Edunetu

2018-10-26

dobrenoviny.sk

Hlasovanie o Koncepcii nákupu IKT pracovná skupina odložila

2018-10-26

zive.sk

Mnohé úrady pošlú listy už len elektronicky. Ak nemáte e-schránku, prídu poštou, ale
po novom

2018-10-24

zive.sk

SK.Digital a firmy vyzvali k otvoreniu štátnych IT systémov

2018-10-24

zive.sk

Bezpečnosť vládnej siete je na limite, IT projekt za 44 miliónov schválili narýchlo

2018-10-18

zive.sk

Štát oficiálne predstavil dizajn manuál služieb, skopírovali ho z Veľkej Británie

2018-10-17

zive.sk

Proti hackerom má pomôcť viac peňazí. Útoky sú bežné, tvrdí Raši
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2018-10-15

zive.sk

Školstvo dalo limity internetu pre školy. Na úvod stoplo najrýchlejší variant

2018-10-11

aktuality.sk

U Lubyovej utajili analýzu k projektu za 64 miliónov. Teraz tvrdia, že šlo o omyl

2018-10-11

zive.sk

7 IT projektov dostalo zelenú, sú za desiatky miliónov eur

2018-10-11

zive.sk

Prečo podpísali Edunet: Dôvody nakoniec tají len interná smernica

2018-10-11

zive.sk

Servery, úložiská, siete aj výbava call centra: Vnútro počíta so 491 miliónmi

2018-10-10

etrend.sk

IT-čkári opäť našli pochybné štátne projekty. Predražiť sa mali o milióny

2018-10-10

touchit.sk

Odborníci kritizujú ďalšiu vlnu IT projektov za viac ako 62 miliónov eur. Štát sa mal
podľa Slovensko.Digital namiesto týchto projektov zamerať na splnenie svojho sľubu o
znížení byrokracie pre občanov

2018-10-10

zive.sk

Nové IT projekty za 62 miliónov: Sú predražené a majú duplicity, upozorňuje SK.Digital

2018-10-09

zive.sk

Truban predstavil prvé kroky, ako by zmenil štátne IT

2018-10-05

etrend.sk

Lubyová po masívnej kritike odklepla Swanu obchod snov. Edunet dodá za 64 miliónov

2018-10-01

zive.sk

Štát spustil vzdialené vydávanie certifikátov pre e-občianske

2018-09-28

zive.sk

Štát už má časť zdrojákov Slovensko.sk. Čo brzdí ostatné

2018-09-26

tyzden.sk

Výpisy nemusíme nosiť na úrady dvakrát. Bolo to drahé a je toho málo

2018-09-21

zive.sk

Búrlivá diskusia o internete pre školy: Štát začal obhajobou Edunetu, nakoniec dal tri
vážne sľuby

2018-09-17

zive.sk

Nový internet pre školy má zelenú, stačí ho podpísať

2018-09-14

zive.sk

Na pokutu za starý internet pre školy nemá rezort peniaze. Nevie sa, či ho zruší

2018-09-13

zive.sk

Nový spojený operátor rozhodol, akú značku bude používať

2018-09-12

zive.sk

Okrúhly stôl k internetu pre školy dostal termín, skoro po polroku

2018-09-07

zive.sk

Pri eKase sú pochybnosti. Poslanec a daniari si vymieňajú názory

2018-09-07

zive.sk

Štát vyrukoval s IT zámermi za vyše 141 miliónov. Chce navigovať na parkoviská

2018-09-07

zive.sk

Portál pre jedenkrát a dosť funguje, štát ukázal štatistiky. Verejnosť ho nevidí

2018-08-20

zive.sk

Nový internet pre školy opäť zastal. Tentoraz na súde

2018-08-17

aktuality.sk

Úrady preverujú utajené miliónové zmluvy. Daniari podpísali ďalšie

2018-08-17

blog.etrend.sk

BLOG Emil Fitoš - Etickému kódexu hovorím ÁNO, ale musia ho dodržiavať všetci hráči
na trhu

2018-08-12

24hod.sk

Slovensko.Digital a Transparency International budú spolupracovať

2018-08-10

etrend.sk

Bez konkurencie a za stovky miliónov: prepojenie IT firiem škodí štátu

2018-08-09

zive.sk

KÚ si opäť posvieti na eZdravie. Preverí aj funkčnosť modulov

2018-08-06

zive.sk

IT firmy: Štát nám k veľkému bezpečnostnému projektu všetko vysvetlil, boli sme za

2018-08-05

tyzden.sk

Ján Suchal: Nie som taký ten Matovič

2018-08-02

zive.sk

Štát chce blockchain vo svojom IT. Odborníci sú vyslovene proti

2018-07-30

http://targetnews.
sk

SK Digital spochybňuje IT projekty, za ktoré Saková a Raši vytiahnu z eurofondov 100
miliónov

2018-07-30

TV RTVS

Obce a mestá majú dostať bezplatné wifi

2018-07-30

zive.sk

Peniaze na Wi-Fi sa už dajú žiadať. Nie sú pre Bratislavu a okolie

2018-07-30

zive.sk

Mesto sa nedostavilo na súd. Kvôli chybe multimiliónového IT systému

2018-07-28

zive.sk

Šéf analytikov: Rašiho IT úrad nám nedal na kontrolu megaprojektu čas

2018-07-27

zive.sk

Schválené štátne IT projekty očami analytikov: Privysoké sumy, otázne časti

2018-07-25

zive.sk

Softvér zadarmo? Štát ho vylúčil a rovno kúpi stotisíc licencií od Microsoftu

2018-07-23

zive.sk

Štát tají, prečo mestá a obce nedostali časť správ cez drahý IT systém

2018-07-20

spravy.pravda.sk

K novým štátnym IT projektom majú odborníci viacero výhrad

2018-07-20

zive.sk

Štát ide schvaľovať IT projekty za 132 miliónov, SK.Digital kritizuje výpočty
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2018-07-19

aktuality.sk

Vnútro plánuje IT-projekty za desiatky miliónov eur. Aktivisti sú proti

2018-07-19

dobrenoviny.sk

Slovensko.Digital bude nákupy štátnych IT systémov hodnotiť po novom

2018-07-19

etrend.sk

Nákupy štátnych IT systémov bude Slovensko.Digital hodnotiť novými kritériami

2018-07-19

etrend.sk

Ako obstaráva štát v IT? Megalomansky a s nízkou kontrolou

2018-07-19

hnonline.sk

Slovensko.Digital upozornilo na štyri problematické štátne IT projekty. Stáť majú viac
ako sto miliónov

2018-07-19

hnonline.sk

Do IT projektov sa nalejú stámilióny z eurofondov

2018-07-19

pravda.sk

Slovensko.Digital bude nákupy štátnych IT systémov hodnotiť 13 novými kritériami

2018-07-19

Rádio Slovensko

K veci: IT zákazky

2018-07-19

snn.sk

Slovensko.Digital bude nákupy štátnych IT systémov hodnotiť po novom

2018-07-19

TV RTVS

Nové IT projekty sa odborníkom nepozdávajú

2018-07-19

zive.sk

Slovensko.Digital bude nákupy štátnych IT systémov hodnotiť 13 novými kritériami

2018-07-18

etrend.sk

Obstarávame neefektívne. Vo veľkom a na dlho

2018-07-18

zive.sk

Ako cez kopirák: Štátne projekty opäť stoja, líderka bije na poplach

2018-07-16

zive.sk

Najlepší je centrálny internet a hotovo, neustupuje štát (8 konfrontačných bodov)

2018-07-13

zive.sk

Nahlasovateľom nekalých praktík v štátnom IT pomôže ďalšia mimovládka

2018-07-12

zive.sk

Šéf Slovensko.sk: Novinky chcem rýchlo a po malých kúskoch

2018-07-10

zive.sk

Firma známa pre e-kataster, zaseknutý v tretine, zmenila akcionárov

2018-07-04

zive.sk

SK.Digital: 3 body, podľa ktorých má byť IT sektor slušný

2018-07-03

dennikn.sk

Členovia IT združenia Slovensko.Digital prijali etický kódex pre slušné štátne IT

2018-07-03

dobrenoviny.sk

Firmy v OZ Slovensko.Digital prijali pravidlá,tie inšpirujú štátne IT

2018-07-03

etrend.sk

Ítečkari zo Slovensko.Digital majú etický kódex. Chcú slušné štátne IT

2018-07-03

hnonline.sk

IT firmy zo združenia Slovensko.Digital prijali etické pravidlá. Chcú inšpirovať štátny
sektor

2018-07-03

pcrevue.sk

IT firmy v Slovensko.Digital volajú po slušnej informatizácii. Prijali etické pravidlá a
sami chcú ísť príkladom

2018-07-03

pravda.sk

Slovensko.Digital chce etickým kódexom slušnú informatizáciu

2018-07-03

snn.sk

Firmy v OZ Slovensko.Digital prijali pravidlá,tie inšpirujú štátne IT

2018-07-03

ta3.sk

Firmy chcú očistiť štátny sektor spájaný s kauzami, spísali pravidlá

2018-07-03

teraz.sk

Firmy v OZ Slovensko.Digital prijali pravidlá,tie inšpirujú štátne IT

2018-07-03

touchit.sk

IT firmy v Slovensko.Digital volajú po slušnej informatizácii. Prijali etické pravidlá a
sami chcú ísť príkladom.

2018-07-03

zive.sk

Firmy v OZ Slovensko.Digital prijali etické pravidlá. Chcú nimi inšpirovať štátne IT

2018-06-28

zive.sk

Posun v kauze internetu pre školy: Ministerka ho chce vo verejnom záujme

2018-06-27

aktuality.sk

Rašiho zbytočná súťaž? Odborníci odhalili víťaza ešte pred jej ukončením

2018-06-14

aktuality.sk

Systém za 70 miliónov eur pol roka nefungoval. Štát to obciam nepovedal

2018-06-14

dennikn.sk

7 mesiacov trvalo, kým si niekto všimol, že IT systém za 70 miliónov obciam neposielal
to, čo mal

2018-06-14

zive.sk

Kam tečú eurofondy? Na mape ukáže nový projekt

2018-06-13

zive.sk

Zlyhal IT systém. Obce mohli pol roka zameškať exekútorov či súdy

2018-06-07

zive.sk

8 faktov, ako sa vyvíja predĺženie Infoveku 2. Pokuta zaň byť nemusí

2018-06-06

zive.sk

Štát získa kľúče od Slovensko.sk. Čo všetko dostane a ako to mení situáciu

2018-06-04

aktuality.sk

Kauza internet pre školy ide na súd

2018-06-04

zive.sk

Zvrat v kauze internetu pre školy. Mieri na súd, ministerstvo naň asi počká

2018-06-03

zive.sk

Tajomný procesor a dôvod, prečo sa ľudia smejú zo štátneho IT
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2018-05-30

zive.sk

Pravidlá pre nákup IT štátom? 3 dôvody, prečo sa začala ostrá diskusia

2018-05-29

dobrenoviny.sk

ÚVO a Slovensko.Digital ozrejmili, ako obstarávať IT systémy

2018-05-24

youtube.com

Návrat do futbalovej šatne

2018-05-24

zive.sk

Ako bude štát nakupovať IT? Rieši len servis a zdrojáky, podľa kritikov je to málo

2018-05-22

zive.sk

Kam sa posunulo štátne IT za dva roky? Sledujte videoprenos

2018-05-16

zive.sk

Obce sa sťažujú na IT systém. Štát do neho chce naliať desiatky miliónov

2018-05-15

aktuality.sk

Pracoval v Telekome, potom za štát riešil problémový dodatok pre Telekom

2018-05-11

zive.sk

Pre predĺženie školského internetu bez súťaže zvažujú právne kroky

2018-05-10

aktuality.sk

Štát plánuje dať ďalšie 4 milióny eur na projekt, ktorý takmer nikto nevyužíva

2018-04-28

etrend.sk

Úrad pre verejné obstarávanie sa obul do štátneho IT. Zapojí doň Slovensko.digital

2018-04-28

spravy.pravda.sk

ÚVO sa dohodol s tretím sektorom, dohliadnu na jeho IT systémy

2018-04-28

zive.sk

Slovenský IT sektor vraj stále nie je slušný. Pre firmy chystajú kódex

2018-04-26

dobrenoviny.sk

Slovensko.Digital chce vyvolať diskusiu o etike v informatizácii

2018-04-26

etrend.sk

Slovensko.Digital: Postoje Sakovej k informatizácii bez korupcie sú neviditeľné

2018-04-26

etrend.sk

Slovensko.digital kritizuje megalomanské štátne IT projekty, ITAS ich obhajuje

2018-04-24

zive.sk

Predĺženie starého internetu pre školy bolo nezákonné, udelili pokutu

2018-04-23

dobrenoviny.sk

Predstavitelia IT komunity rokovali s podpredsedom vlády Rašim

2018-04-23

zive.sk

Predstavitelia IT komunity rokovali s digitálnym lídrom

2018-04-22

zive.sk

ITAS a SK.Digital idú k Rašimu. Pozrite sa, čo chcú riešiť

2018-04-20

aktuality.sk

Rezort školstva by mal podniknúť ďalšie kroky v projekte Edunet, tvrdia združenia

2018-04-20

dobrenoviny.sk

Raši: Medzi projektmi je aj inteligentný sprievodca zákonmi

2018-04-20

dobrenoviny.sk

Združenia: Rezort školstva by mal podniknúť kroky v projekte Edunet

2018-04-20

etrend.sk

Zlepšenia pre Slovensko.sk aj bezplatné WiFi. Schválili IT projekty za sto miliónov

2018-04-19

zive.sk

Schválili WiFi pre Teba aj inteligentného sprievodcu zákonmi

2018-04-19

zive.sk

K internetu pre školy chcú veľký okrúhly stôl. So štátom aj operátormi

2018-04-19

zive.sk

Plné eZdravie má problém. Kvôli občianskym preukazom

2018-04-18

tyzden.sk

Slovensko.digital: Varovanie pred IT projektmi vlády za desiatky miliónov

2018-04-17

aktuality.sk

Slovensko.Digital oznámilo výhrady k schvaľovaniu IT projektov za desiatky miliónov

2018-04-09

etrend.sk

Ajťáci sú #AllforJan. Vyvinuli softvér na kontrolu agrodotácií

2018-03-28

zive.sk

Kritizovaný návrh IT systému výstavby prerobia. Pozrite si, ako sa súťažilo

2018-03-26

snn.sk

Mimovládky odmietajú tvrdenia o pochybnom financovaní

2018-03-20

etrend.sk

Čo hovoria ítečkári na nomináciu Rašiho na šéfa informatizácie

2018-03-20

zive.sk

ITčkári: Agendu IT úradu treba riešiť hneď, na nováčika nie je čas

2018-03-16

sme.sk

Šéf Slovensko.digital: Pellegrini málo dbal na systémové zmeny

2018-03-15

zive.sk

Školy už dva roky čakajú. Nový internet nepodpísali, majú starý

2018-03-15

zive.sk

IT úrad dostane nové vedenie. Za Pellegriniho stihol len časť agendy (prehľad)

2018-03-14

zive.sk

Nešlo prihlasovanie na Slovensko.sk ani ďalšie e-služby, pre haváriu v dátovom centre

2018-03-09

sme.sk

Slovensko.Digital verí, že možnú korupciu pri IT nákupoch u Kaliňáka prešetria

2018-03-09

spravy.pravda.sk

Pochody Za slušné Slovensko sú najväčšie zhromaždenia od Novembra '89

2018-03-09

zive.sk

Viete o nekalých praktikách okolo IT? SK.Digital ponúka ochranu

2018-03-05

zive.sk

Štát hľadá trvalého šéfa pre NASES so Slovensko.sk. Do komisie zavolal ITAS

2018-03-04

zive.sk

Slováci už nebudú pokusné myši a objav mimozemského života na dosah

2018-03-02

zive.sk

Vzdialené vybavenie e-podpisu stále nespustili. Inštitúcie mlčia a vyhovárajú sa

2018-03-01

zive.sk

Definitívna stopka pre veľký IT systém k stavebnému konaniu? Z fondov EÚ áno
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2018-02-28

spravy.pravda.sk

Projekt Informačný systém výstavby sa realizovať nebude

2018-02-28

zive.sk

Obrovský IT projekt ministerstva dopravy je znovu v hre, dali ho na schválenie

2018-02-27

dobrenoviny.sk

Slovensko.Digital žiada zastavenie Informačného systému výstavby

2018-02-23

aktuality.sk

Firmy Eset a Accenture vystúpili z IT asociácie

2018-02-23

etrend.sk

Prevrat v IT branži: Accenture a Eset zamávali IT Asociácii. Nemusia byť poslední

2018-02-23

zive.sk

SK.Digital: Noví členovia pomôžu s témou etiky a nákupu IT, štátna koncepcia chýba

2018-02-15

zive.sk

Ako môže štát nakúpiť školský internet a neprísť o bezpečnosť

2018-02-14

aktuality.sk

Ako zabrániť nekalým praktikám v Bratislave (názory)

2018-01-18

zive.sk

Matriky majú dávať výpisy z rôznych registrov. Za nefunkčnosť vraj môžu starostovia,
odkazuje IT úrad

2018-01-14

zive.sk

Pellegriniho úrad dal cez sviatky pripomienkovať aj ďalšie IT opatrenie, komunita
nerozumie

2018-01-09

aktuality.sk

Ľudia blízki Kažimírovi zarobili milióny. Na zákazke od jeho ministerstva
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