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TLAČOVÁ SPRÁVA INICIATÍVY SLOVENSKO.DIGITAL 

 
Volby.digital – stránka, ktorá možno zmení Slovensko a zároveň ukazuje, ako 

sa dajú robiť moderné IT služby pre občanov 
 
 

V Bratislave, 11.1.2016 
 

5. marec 2016 je dátum, ktorý si do svojich kalendárov ukladajú všetci, ktorí sa 
chystajú voliť v parlamentných voľbách. Pre Slovákov žijúcich v zahraničí je ale 
dôležitejší iný dátum – tým je 15. január 2016. Najneskôr dovtedy totiž musia byť 
doručené žiadosti o vydanie hlasovacieho lístka pre voľbu poštou. A práve podanie 
žiadosti elektronicky umožňuje aplikácia volby.digital, ktorú využilo v posledných 
týždňoch už takmer 10,000 Slovákov. 
 
Jednoduché služby, ktoré ľuďom uľahčujú život. To by malo byť hlavným cieľom 
elektronizácie štátu. V posledných mesiacoch sa však na štátne IT projekty zniesla 
vlna kritiky pre ich slabý prínos a predraženie. Vyústila do výzvy IT osobností 
Slovenska pod názvom Slovensko.Digital, ktorú už podpísalo viac ako 6000 ľudí. 
 
Aby neostalo len pri kritike, komunita IT nadšencov si predsavzala, že ukáže, ako sa 
dá aj malým úsilím zlepšiť štátne IT. Prvým výsledkom je stránka volby.digital pre 
občanov žijúcich v zahraničí, pomocou ktorej sa môžu veľmi jednoducho registrovať 
k nadchádzajúcim parlamentným voľbám. 
 
V minulých voľbách sa pre voľbu poštou rozhodlo menej ako 3 % všetkých 
oprávnených uchádzačov žijúcich v zahraničí. Z celkového odhadovaného počtu 
300,000 Slovákov v cudzine sa tak jednalo len o ich zlomok. Jedným z dôvodov bolo 
komplikované vytváranie žiadosti o hlasovací lístok. To znamenalo ťažkopádne 
vyhľadávanie správneho tlačiva na internete, jeho vypĺňanie, vytlačenie na papier, 
podpísanie, scanovanie a až následne poslanie emailom. 
 
Nová stránka volby.digital to všetko mení. Registrácia k voľbám sa vďaka nej dá 
spraviť priamo cez telefón alebo počítač. “Zadanie bolo jasné: vytvoriť aplikáciu, 
ktorá bude bezpečná a proces podania žiadosti maximálne zjednoduší”, povedal 
Ľudovít Scholtz, ktorý je jedným z programátorov aplikácie. Prehľadná stránka 
prevedie užívateľa cez potrebné kroky. Všetky údaje sa automaticky po zadaní vložia 
do pred-pripraveného formulára, ktorý stačí podpísať priamo v telefóne alebo 
počítači a odoslať emailom. Celý postup žiadosti sa podarilo skrátiť na 3 minúty, 20 
slov a 8 kliknutí. 
 
S myšlienkou volby.digital prišiel začiatkom decembra 2015 Peter Papp. Na 
platforme Slovensko.Digital sa k nemu pridali ďalší nadšenci a spoločne v priebehu 
niekoľkých dní vytvorili prvý elektronický formulár. Autori pracovali nezávisle, no 
pritom koordinovane. Prvý prototyp po pár týždňoch zverejnili a zbierali návrhy na 
vylepšenia od verejnosti. K pár nadšencom sa na záver pridali ďalší odborníci a 
spoločne doladili detaily. “Namiesto mega-projektov za desiatky miliónov EUR, kde 
výsledky vidieť až po rokoch, sme postupovali v malých krokoch. Transparentne a so 
zapojením verejnosti. Takéto postupy v zahraničí nie sú ničím novým” povedal Ján 
Suchal, jeden z iniciátorov platformy Slovensko.Digital. 
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Čo nasledovalo potom, je len ukážkou toho, ako aj Slovákom žijúcim v zahraničí 
záleží na budúcnosti Slovenska. Doslova rýchlosťou blesku sa odkaz na stránku 
rozšíril sociálnymi sieťami a tento nástroj podporil aj prezident Andrej Kiska.  K 11. 
januáru 2016 bolo prostredníctvom aplikácie zaslaných už takmer 10,000 žiadostí. 
Hlavný nápor sa ale očakáva  týždeň pred termínom, ktorým je 15. január 2016. 
“Sme veľmi radi, že naša platforma nie je len o kritike súčasných pomerov, ale 
vznikajú na nej aj takéto nápady, ktoré podporujú naše myšlienky. Veríme, že 
možnosť registrovať sa k voľbám zo zahraničia v posledných dňoch využije čo 
najviac občanov”, povedal Michal Truban, ďalší z iniciátorov výzvy Slovensko.Digital. 
 
Príklad spolupráce na volby.digital je rozhodne inšpiráciou a prísľubom do budúcna. 
Ukazuje nielen, že aj malej skupine ľudí pracujúcej vo svojom voľnom čase sa môžu 
podariť veľké veci, ale aj to, ako nám technológie dokážu zjednodušiť život a ušetriť 
hodiny času. Slováci nielen v zahraničí si tak môžu reálnejšie predstaviť, čo všetko 
by bolo možné vytvoriť za 1 miliardu eur, ktorá je vyčlenená z eurofondov na 
informatizáciu spoločnosti. “Myslíme si, že aj štátne IT služby by mohli vyzerať a 
fungovať oveľa lepšie, ak by boli skutočne zamerané na potreby občanov, ktorí ich 
majú používať. V podobných iniciatívach ako volby.digital preto budeme pokračovať” 
povedal Ján Suchal. 


