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V mesiaci september 2019  Výskumný a vzdelávací inštitút portálu isamosprava.sk vykonal 

dotazníkový prieskum medzi obcami a mestami ohľadne elektronického výkonu verejnej moci tzv. 

eGovernmentu.  

Zaujímalo nás ako sa obce a mestá poznajú svoje povinnosti, do akej miery sú schopné používať 

právne predpisy v tejto oblasti ako aj celková odozva na eslužby verejnej správy obyvateľmi. 

Prieskumu sa zúčastnilo 70 respondentov. 

Celkovo prieskum priniesol sumár reakcií, s ktorými môžeme ďalej pracovať, využiť ich pri našej práci  

na odbornom portáli www.isamosprava.sk ako aj pri komunikácii s príslušnými orgánmi verejnej 

správy. 

***Ďakujeme všetkým zástupcom samosprávy, ktorí sa prieskumu zúčastnili a pomáhajú nám tak 

nachádzať oblasti, kde budeme vedieť byť samospráve nápomocní.  

Veľmi pekne ďakujeme.*** 

 

Tím portálu isamosprava.sk 

24.10.2019 

 

Používateľom sme položili nasledovné otázky: 

 

1. Viete o tom, že ako obec ste povinní používať elektronický výkon verejnej moci (ďalej 
"eGov") povinne bez ohľadu na veľkosť obce? 
 


 94% uviedlo, že vie o svojej povinnosti zabezpečovať výkon verejnej moci elektronicky 


 7,6% uviedlo, že o tejto povinnosti nevie 

 
2. Poznáte svoje povinnosti z oblasti eGov? 

 
 Až 12% sa vyjadrilo, že svoje povinnosti nepozná.   
 Ďalších cca 7% sa vyjadrilo, že skôr nepozná alebo len čiastočne.  
 79% uviedlo, že pozná svoje povinnosti.  

 
3. Rozumiete zákonným definíciám a postupom? 

 
 57% rozumie 
 5% nerozumie vôbec 
 38%  čiastočne rozumie, sú problematické, neboli im vysvetlené, rozumejú ale nevedia 

ich realizovať 
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4. Máte na úrade osobu, ktorá sa venuje špecifikám výkonu verejnej moci elektronicky? 

Ako inak zabezpečujete výkon eGov ? 
 

 Cca 30% má buď poverenú osobu, osobu vyškolenú 
 Ostatní majú iné formy – starosta v malých obciach, ekonóm, referentka, existujúci 

zamestnanci v skupinách (napr. právnik, správca webu), externá osoba 
 
5. Aké elektronické systémy používate na výkon eGov? 
 

 Väčšina uvádza D-COM, Deus  
 Ostatné formy: Avis, CG diss, DIS Cora geo, datalan, esmao, spracované ne mieru 

 
6. Ktoré problémy sa u vás vyskytujú pri výkone eGov a ako ich riešite? 

Celkovo sú zaznamenané skôr negatívne ohlasy s dôvodmi napr.: 

 Nie funkčné všetko, čo má byť 
 Zdĺhavý proces prikladania príloh 
 Nezáujem obyvateľstva 
 Padanie systému, nefunkčnosť systému 
 Vysoká administratíva 
 Chýbajúce osvedčovacie doložky napr. pri daňových rozhodnutiach 
 Vzájomná neprepojiteľnosť systémov 
 Nespoľahlivosť v doručovaní systému napr. doručenky neprídu, prídu viackrát 

a pod. 
 Nefunkčnosť prepojenia DISS s ÚPVS - komunikácia s dodávateľom projektu 

elektronizácie 

Časť respondentov označila za pozitívnu komunikáciu s právnickými osobami, ktoré e-
schránky používajú. 

 
7. Aké sú odozvy obyvateľov na eGov? 
 
Prevládajú odpovede, kde obyvatelia nevyužívajú prostriedky eGov a agendu riešia osobne 
alebo písomne. Fyzické osoby nemajú aktívne eschránky, pričom viac ich využíva mladšia 
generácia. Prípadne nemajú žiadne odozvy od obyvateľov. 
 
 
8. Máte ako obec zabezpečený kvalifikovaný elektronický podpis? 
 

 84% má 
 16% nemá 

 
9. Kde hľadáte pomoc, keď si neviete rady? 
 
Problémy riešia najmä oslovením dodávateľa softvéru, s tímom  DCOM, call centrum 
slovensko.sk, komunikáciou medzi sebou, taktiež oslovením ZMOS, interného právnika alebo 
IT špecialistu. 
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10. Aké prínosy ste pri výkone eGov zaznamenali? 

Väčšina uvádza negatívne postrehy 

 viac problémových situácií 
 väčšia časová záťaž 
 záťaž na financie pri nákupe IT systémov a školení ľudí 
 nedoriešené matričné úrady (chýbajúce pečate, podpisy) 

Časť uviedla prínos  

 v komunikácii s právnickými osobami 
 ušetrenie poštovného, papiera, času pri komunikácii 
 menej administrácie pri právnických osobách 
 rýchle informácie pre občana 
 zrýchlenie komunikácie medzi úradmi 
 zrýchlený výkon pri spracúvaní agendy 
 zároveň poukázali na to, že ak by systém fungoval ako má, zrejme by prínos bol vyšší. 

 

 


