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Sme komunita. Ďakujeme vám za to. 

...a predovšetkým takmer 1.300 ľudí na 

Platforma.Slovensko.Digital 



20 konkrétnych 

opatrení 

1. predložené  

  na Radu Vlády 

Kauza „kartičky“ 
Telekom trh sa spája 

proti školskému 

internetu 

Komunita  

pomáha učiteľom 

Ako sa minie 

ďalšia miliarda?  

 

2.300 podpisov  

Výzva 

 

7.000+ podpisov 

Podpora prezidenta 

4 projekty bez 

argumentov 

Spoločne sa nám podarilo veľa 

Aktívna komunita 

 

1.300 používateľov 

Komunita 

pomáha SND 

nakúpiť nový web  

 

Nov ‘15 Dec ‘15 Jan ‘16 Mar ‘16 

Volby.Digital 

 

20k žiadostí 

(2,5x nárast) 

Feb ‘16 Apr ‘16 

Kartičky

100k views + 200k 

Facebook 



eGovernment 

Otvorený 

Efektívny 

Kvalitne  
riadený 

S vysokou 
pridanou 
hodnotu 

Naša vízia: Štátne služby v kvalite komerčných 



Malý 

core team 

Aktívna a 

angažovaná 

komunita 

Ako to chceme dosiahnuť 

+ = 



Naše ciele a záväzok na rok 2016 

•  Žiadna zásadná téma, projekt alebo dokument v štátnom IT nebude bez odozvy odbornej komunity  

•  Predložíme a budeme presadzovať 20 detailných opatrení pre zlepšenie štátneho IT 

•  Dosiahneme udržateľné financovanie OZ do budúcnosti 

•  Vlastným príkladom budeme demonštrovať transparentný lobbying a financovanie 

Pre verejnosť 

•  Rozbehneme aspoň 3 projekty spolupráce s verejnou správou (na spôsob SND) 

•  Budeme presadzovať opatrenia na zvýšenie kvality, zručností a ohodnotenia úradníkov v IT sfére 

•  Vytvoríme sieť „pozitívnych ostrovov“, ktorým záleží na kvalite štátnych IT služieb 
Pre úradníkov 

•  Naštartujeme CSR program pre IT firmy, ktoré chcú robiť štátne IT zodpovedne a zapojíme do neho 
aspoň 3 firmy Pre IT firmy 

•  Umožníme každému, kto má záujem zlepšiť štátne IT, aby sa mohol jednoducho zapojiť 

•  Vytvoríme IT platformu, ktorá vygeneruje aspoň 4 nové služby pre verejnosť na spôsob Volby.Digital 

•  Naštartujeme úzku spoluprácu s akademickou obcou 

•  Podporíme organizáciu hackaton stretnutí a podujatí v súlade so zameraním OZ 

Pre IT 
komunitu 

•  Budeme odborným partnerom pre oblasť IT 

•  Vytvoríme koalície na presadzovanie opatrení, v ktorých nájdeme obsahový prienik 

Pre neziskový 
sektor 



Ako vieme spolupracovať? 

Venujte svoj 
čas komunite 

Podporte nás 
finančne 

Spoločné 
programy 

Presadzovanie 
opatrení 

Iniciatívne 
projekty 



Ďakujeme! 
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