
Regionálne diskusné fórum Budúcnosť bro-
adbandu v Európe prebehlo 13. júna v Brati-
slave. Na jeho verejnej časti s názvom „Bude 
Slovensko súčasťou 5G revolúcie“ diskuto-
vali poslanci Európskeho parlamentu Vla-
dimír Maňka (S&D) a Ivan Štefanec (EPP), 
generálny riaditeľ O2 Slovakia Peter Gažík, 

prezident OZ Partnerstvá pre prosperitu Mi-
lan Ištván, odborná a laická verejnosť.

Organizátorom podujatia bola Informačná 
kancelária Európskeho parlamentu na Slo-
vensku v partnerstve s Veľvyslanectvom 
Holandského kráľovstva. n

RozhovoR: Budovaniu jednotného 
digitálneho tRhu chýBala kooRdinácia

Veľvyslanec Holandského kráľovstva 
Richard van Rijssen hovorí, že potre-
ba inovovať iba zdanlivo nevyvoláva 
rozpory.
Končiace sa holandské predsedníctvo 
bolo do veľkej miery o inovácii. Zdá sa to, 
alebo boli inovácie témou, ktorá v Rade 
EÚ zatiaľ nevyvoláva rozpory?

Áno aj nie. Je to náročná otázka, ktorá 
zasahuje do viacerých sektorov. Rada EÚ 
ju riešila v niekoľkých konfiguráciách od 
Rady pre spravodlivosť a  vnútorné veci, 
Rady pre konkurencieschopnosť až po 
mnohé ďalšie. Napriek tomu, že máme 
všetci rovnaký cieľ, v detailoch sa ukáza-
lo množstvo problémov.

V  konečnom dôsledku musíme hľadať 
spôsob, ako oživiť naše ekonomiky, nie-
ktoré nové pravidlá prijať a  iné zrušiť, 
harmonizovať legislatívu a  vytvárať sti-
muly. Podnikli sme v tejto širokej oblasti 
isté kroky, no v  cieli rozhodne nie sme. 

Zodpovednosť sa teraz presunie na slo-
venské predsedníctvo pričom nariadenia 
si vyžiadajú dohodu s Európskym parla-
mentom.

Čo je podľa vás v digitálnej oblasti naj-
väčším úspechom Európskej únie za po-
sledný polrok?

Spoločne s  Európskou komisiou a  člen-
skými štátmi sa nám podarilo všetky 
pohľady nasmerovať jedným, a  to tým 
správnym, smerom. Predtým nebol ten-
to proces ideálne skoordinovaný. Chýbal 
akýsi nadhľad, ktorý by to zastrešil.

Dokáže jedno úspešné predsedníctvo ta-
kúto agendu urýchliť?

Tému môžete zaradiť medzi svoje prio-
rity či stanoviť časový plán. Počas jedi-
ného predsedníctva sa to ale uzavrieť 
nedá. Niekedy ich potrebujete až štyri či 
päť. Rada EÚ sa musí dohodnúť, Komisia 
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predložiť legislatívny návrh, musí to prejsť 
Európskym parlamentom.

Počas trialógu sa tu a  tam objavia ťažkos-
ti, ktoré treba vyriešiť. V  tomto prípade 
sme ale na dobrej ceste. Podarili sa nám 
významné kroky, akým bolo zníženie po-
platkov za roaming. Toto priamo ovplyvní 
každého občana.

Rada EÚ sa v posledných týždňoch zhodla 
na viacerých otázkach, ktoré dlho zamest-
návali Európsku únia. Príkladom môže byť 
smernica o informačnej bezpečnosti alebo 
uvoľnenie frekvenčného pásma 700MHz. 
Je aj niečo, čo sa na pôde Rady EÚ pod ve-
dením Holandska nepodarilo a tým pádom 
nestihlo?

Je tu množstvo neľahkých úloh. Nehovoril 
by som však o  meškaní. Od začiatku sme 
vedeli, že niektoré otázky zaberú viac času. 
Ak sa napríklad pozriete na reformu au-
torského práva, uvidíte veľmi zložitý prob-
lém. Musíte sa popasovať s  výnimkami na 
ochranu národného kultúrneho dedičstva, 
no vedeli sme, čo nás čaká. Je tu našťastie 
všeobecný pocit, že musíme napredovať. 
Na druhej strane si nemyslím, že niekde 
pred nami čaká neprekonateľný problém.

Páčilo sa vám osobne obdobie holandské-
ho predsedníctva?
Myslím, že áno. Je to veľmi zaujímavé sle-
dovať, predsedníctvo vám umožní prístup 
k  významným autoritám. S  našimi sloven-
skými kolegami a  Maltou máme spoločný 
program v rámci predsedníckeho tria. Vďa-
ka tomu máme možnosť pomáhať aj ostat-
ným predsedajúcim krajinám.

Museli ste o niektorých rozhodnutiach ho-
landského predsedníctva presviedčať?

Nie som síce súčasťou vyjednávacieho kru-
hu v Bruseli, no vďaka vysvetľovaniu a ko-
ordinácii so slovenským predsedníctvom 
Rady EÚ sme viackrát napomohli k proced-
urálnemu zblíženiu názorov. Celý presun 
predsedníckych povinností je o  tom, aby 
sme upozornili na možné nástrahy. Niekedy 
sú technické, inokedy politické. Snaha o po-
moc bola naším hlavným cieľom. n

SlovenSká inteRnetová infRaštRuktúRa  
nezaoStáva za pRiemeRom eú

Regionálne diskusné fórum Budúcnosť 
broadbandu v Európe zhodnotilo sú-
časný stav internetového pokrytia na 
slovensku a naštartovalo polemiku o 5G 
budúcnosti.
Pondelňajšie Regionálne diskusné fórum, 
ktoré zorganizovala Informačná kancelá-
ria Európskeho parlamentu, sa zameralo 
na budúcnosť širokopásmového interne-

tového pripojenia na Slovensku. Poduja-
tie prinieslo až tri diskusné panely, ktoré 
sa z Európskej úrovne postupne presúvali 
k domácej realite.

Hostia prvého panelu, do ktorého zasadli 
europoslanci Vladimír Maňka (S&D) a Ivan 
Štefanec (EPP), veľvyslanec Holandského 
kráľovstva na Slovensku Richard van Rijssen 
a  gestor pracovnej skupiny Broadband a 
prístupová infraštruktúra Milan Ištván, zdô-
raznili potrebu vhodnej legislatívy. Tá by 
mala motivovať investície súkromného sek-
toru. Rešpektovanie pravidiel hospodárskej 
súťaže a  vytvorenie konkurenčného pros-
tredia zaistí tiež nižšie ceny a lepšie služby 
pre zákazníkov.

Poslanci vnímajú vytváranie spoločného 
digitálneho trhu v  Európe ako kľúčové. 
„Ešte stále nám spoločný trh v  digitálnych 
službách nefunguje. Dobrou správou je, že 
v Európskom parlamente existuje medzi po-
litickými frakciami zhoda. Uvedomujeme si, 
že toto je šanca na zlepšenie životnej úrov-
ne, zlepšenie služieb a na ekonomický rast,“ 
uviedol Ivan Štefanec. V  rámci Výboru pre 
vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO) 
už na túto tému vznikla pracovná skupina.

Vladimír Maňka spomenul tiež regulačné 
rozdiely v  rámci Únie: „Najdôležitejšie je 
odstrániť obrovské prekážky medzi 28 štát-
mi. Národné legislatívy sú možno dobré, 

ale nie sú kompatibilné, čiže ich treba od-
strániť.“ Upozornil na úlohu Európskeho 
fondu pre strategické investície (EFSI), ktorý 
má financovať aj rizikové projekty, ktoré by 
sa inak neuskutočnili. Práve ten vníma ako 
vhodný nástroj na budovanie internetovej 
infraštruktúry.

Holandsko je už dlhšie lídrom v zavádzaní 
internetového pripojenia novej generácie. 
Podľa veľvyslanca van Rijssena je veľkou 
výhodou krajiny omnoho vyššia hustota 
obyvateľstva. „Regionálne a miestne úrady 
majú dôležité slovo pri poskytovaní infraš-
truktúry a  digitálnych služieb. Medzi nimi 
a štátnymi úradmi existuje jemná rovnová-
ha,“ dodal.

Prezident občianskeho združenia Partner-
stvá pre prosperitu Milan Ištván hovoril 
o zmenách telekomunikačného trhu a tren-
dov za posledné desaťročie. Podľa toho sa 
zmenil aj dopyt. „Dnes máme vedľa seba 
akoby postavené dve politiky Európskej 

(pokračovanie na ďalšej strane)
Zdroj: Európska komisia
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únie. Jednou je stratégia jednotného digi-
tálneho trhu a druhou sú regulácie v oblasti 
elektronických komunikácií.  Chvíľami mám 
pocit, že tieto dve politiky nie sú kompati-
bilné,“ povedal Ištván.

Revízia smerníc regulačného rámca sa pri-
pravuje na jeseň. Telekomunikačný trh tvr-
dí, že menej regulácie by najviac podporilo 
budovanie novej infraštruktúry.

BiElE miEsta zatiaľ RozdEľujú
Diskusné fórum sa následne zameralo na 
nanajvýš aktuálnu problematiku bielych 
miest v  pokrytí internetovým pripojením. 
Po minulotýždňovom apeli poskytovateľov   
internetového pripojenia, aby Úrad vlády 
zastavil projekt rozširovania optických sietí 
do nepokrytých oblasti,   o  tejto problema-
tike debatovali Šimon Mičunek z  Národnej 
agentúry pre sieťové a  elektronické služby 
(NASES), Vladimír Murín z Výskumného ústa-
vu spojov a Matej Stuška z O2 Slovakia, ktorý 
zastupoval signatárov otvoreného listu.

Pozvaní hostia si vymenili zásadné výhra-
dy k zoznamu bielych miest na Slovensku. 
Jednou z  identifikovaných príčin, prečo sa 
z  témy stala problematika, bola nedosta-
točná komunikácia zainteresovaných.

BudE sloVEnsko súčasťou 5G 
REVolúciE?
Popoludňajšia debata s verejnosťou načrtla 
viacero polemík, ktoré sa v  snahe o  kon-
kurencieschopnosť kontinentu spomínajú 
menej. Generálny riaditeľ O2 Slovakia Peter 
Gažík poznamenal: „Ani najvyspelejšie kra-
jiny EÚ nemajú diaľnice do každej dediny“ 
Rovnako nezmyselné a nepotrebné je pod-
ľa neho ťahať do každej z nich „internetovú 

diaľnicu“ v podobe broadbandu. V debate 
tiež znela polemika o nevyhnutnosti budo-
vania fyzických sietí s  použitím optických 
vlákien v  čase rýchleho rozvoja bezdrôto-
vých mobilných sietí.

Európa však v  ich rozvoji stratila svoju po-
zíciu lídra a  na mobilnom poli sa nechala 
predbehnúť inými ambicióznymi región-

mi. Teraz však plánuje znovu zaujať pozí-
ciu globálneho lídra v nasadzovaní tzv. 5G 
sietí, ktoré by sa mali stať realitou približne 
od roku 2020. Siete piatej generácie budú 
znamenať systémové rozdiely oproti sú-
časným technológiám. 5G umožní úplne 
inú užívateľskú skúsenosť a  zároveň bude 
kombináciou dostupných technológií. Sieť 
bude musieť zvládnuť násobne väčší počet 
zariadení. Na 1 km² sa bude pripájať až mi-
lión zariadení, uviedol Peter Gažík.

Slovensko má v oblasti budovania interne-
tového pripojenia v  rámci Európskej únie 
svoju pozíciu približne uprostred, čo potvr-
dzuje tiež digitálny index DESI. To, že Slo-
vensko v budovaní infraštruktúry nezaostá-
va, potvrdili aj hostia. „Keď môžem porov-
nať infraštruktúru a služby operátorov, tak 
na Slovensku sme na tom skutočne lepšie. 
V Bruseli je menšia konkurencia mobilných 
operátorov a služby sú v porovnaní so Slo-
venskom horšie,“ priblížil Ivan Štefanec.

Vladimír Maňka dodal: „Európska únia 
bude ďalej podporovať inovácie, výskum 
a vývoj. V tejto oblasti ani netušíme, čo 
všetko vznikne do roku 2020. Z  rôznych 
programov chceme podporovať to, aby sa 
investovalo.“ n

moBilný inteRnet vRaj čaká fenomenálny RaSt

pred príchodom sietí piatej generácie 
musí únia nájsť spôsob, ako motivovať 
súkromné investície.
„Budúci dopyt tu určite bude. Európa by na 
neho mala odpovedať poskytnutím inter-
netového pripojenia najvyššej kvality, a  to 
všade,“ uviedol včera na bruselskej konfe-
rencii Mobile 360 Europe podpredseda Eu-
rópskej komisie pre jednotný digitálny trh 
Andrus Ansip.

Ansipovým hlavným posolstvom na kon-
ferencii bolo to, že bez vhodnej infraš-
truktúry sa jednotný digitálny trh (Digital 
Single Market/DSM) nezrealizuje. Počas 
nasledujúcich piatich rokov sa počet smar-
tfónov s rýchlym internetovým pripojením 
v Európe zdvojnásobí. Podľa podpredsedu 
Komisie je to „fenomenálne“, no úniu čaká 
náročná mobilizácia súkromných investícií.

BudEmE lídRom?
Predstavitelia únie vnímajú nastávajúcu 
mobilnú revolúciu ako príležitosť na zno-
vunadobudnutie líderskej pozície, ktorú 
Európa stratila počas tretej generácie mo-

bilných sietí. Andrus Ansip sa aj preto vrátil 
k nedávnemu stanovisku rady EÚ k uvoľne-
niu frekvenčného pásma 700 MHz, v kto-
rom budú nastávajúce siete pôsobiť. 

Budúcnosť internetu v Európe má byť kom-

bináciou fixného a  mobilného pripojenia. 
V mobilnej oblasti je kľúčový rok 2020. Ko-
misia si v žiadnom prípade neželá premeš-
kať tento dátum.

V  pondelok sa v  EÚ začala verejná konzul-

Zdroj: Manny Valdes - Flickr
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tácia ku koordinovanému zavedeniu mobil-
ných sietí 5. generácie (5G). Potrvá do 11. júla 
a jej  závery zahrnú do pripravovaného akč-
ného plánu. Komisár pre digitálnu ekonomi-
ku a spoločnosť Günther Oettinger tvrdí, že 
akčný plán pre 5G príde ešte tento rok.

Už skôr ohlásila Komisia investície do výsku-

mu nových sietí prostredníctvom programu 
Horizont 2020 a  tiež uzatvorenie viacerých 
bilaterálnych dohôd s  globálnymi lídrami 
v  tejto oblasti. V druhej polovici roka by sa 
ma objaviť aj návrh na reformu európskych 
telekomunikačných pravidiel.

Ansip predpovedá náročnosť diskusií o re-

forme. „Verím, že je to pre nás príležitosť 
posunúť sa od národných záujmov k európ-
skemu mysleniu,“ dodal.

Generálny riaditeľ zoskupenia GSMA Mats 
Granryd uviedol, že skutočne najväčšou 
výzvou Európy ostáva prekonať rozdrobe-
né regulačné prostredie. n

SlovenSko zdedí digitálnu agendu ako jednu z pRioRít

zostávajúce legislatívne návrhy, ktoré 
vytvoria jednotný digitálny trh, zverej-
nia počas slovenského predsedníctva.
Pripravovaný program slovenského pred-
sedníctva v Rade EÚ hovorí o štyroch priorit-
ných oblastiach. Digitálna agenda sa v ňom 

skrýva pod heslom modernizácia jednot-
ného trhu. „Jednotný digitálny trh, vráta-
ne elektronického obchodu, je jedinečnou 
príležitosťou ako dosiahnuť konkrétny prí-
nos pre občanov a podniky. Presadzovaním 
takýchto projektov Únia vytvára predpokla-
dy pre odstránenie bariér medzi členskými 
štátmi,“ uvádza sa v úvode nazvanom Naša 
vízia pre Európu.

Vybudovanie jednotného digitálneho trhu 
(Digital Single Market/DSM) môže zname-
nať každoročné obohatenie európskeho 
hospodárstva o 415 miliárd eur.

Slovenské predsedníctvo čaká úloha pri-
viesť jednotný trh aj do doteraz rozdrobe-

nej digitálnej oblasti. Trochu nadnesene sa 
hovorí o piatej slobode v rámci vnútorného 
trhu. Túto agendu dedia predsednícke kra-
jiny minimálne od ohlásenia 16 iniciatív pre 
vznik jednotného digitálneho trhu, teda od 
mája 2015.

od pREdstáV k REalitE

Stratégiu pre jednotný digitálny trh a z nej 
vyplývajúce právne akty bude Rada EÚ 
v nasledujúcich šiestich mesiacoch riešiť vo 
viacerých konfiguráciách.

V Rade pre konkurencieschopnosť (COM-
PET) budú pokračovať rokovania o  od-
straňovaní diskriminácie v prístupe k elek-
tronickým službám, ktorá je známa ako 
geoblocking. Toto je jednou z tém, kde sa 
výraznejší posun dostavil až konci mája; po 
tom, ako Európska komisia predstavila ná-
vrh nariadenia o riešení neopodstatneného 
geografického blokovania.

Na konci mája Rada pre dopravu, teleko-
munikácie a energetiku (TTE) schválila svo-
je všeobecné smerovanie k návrhu Európ-
skej komisie o prideľovaní frekvenčného 
pásma 700 MHz.

Tento krok je významný smerom k  úspeš-
nému nasadeniu mobilných sietí piatej ge-
nerácie (5G), ktoré majú na danej frekvencii 
pôsobiť. Slovenskou ambíciou je úspešne 
zvládnuť trialóg inštitúcií a  dospieť k  poli-
tickej dohode s Európskym parlamentom.

Medzi samotnými členskými štátmi má 
vzniknúť tiež zhoda o definitívnom ukonče-

ní roamingových platieb v roku 2017. Dlho 
očakávané nové nastavenie regulačného 
rámca pre elektronické komunikácie sa vo 
forme návrhu objaví na jeseň tohto roku. 
Rada ministrov by sa problematiky mala 
dotknúť na decembrovom zasadnutí.

Digitálna rovina sa počas predsedníctva 
objaví na pozadí mnohých ďalších tém. Ako 
príklad sa dá uviesť koncepcia inteligentné-
ho priemyslu, daňová oblasť, vzdelávanie 
alebo nová smernica o audiovizuálnych me-
diálnych službách. Agenda, ktorá má spolu-
rozhodovať o konkurencieschopnosti konti-
nentu, sa teda výrazným spôsobom podpíše 
pod prvé slovenské predsedníctvo. n

RozhovoR: milan ištván:  
Som optimiSta. infoRmatizáciu Sa podaRí akceleRovať

niektoré služby štátneho it môžu byť prí-
kladom pre zahraničie. celkové hodnote-
nie krajiny však zráža slovenský eHealth.
V pondelok ste vystúpili v rámci Regionál-
neho diskusného fóra v Bratislave. Čo vás 
počas debaty s poslancami Európskeho 
parlamentu a občanmi najviac zaujalo?

Najviac ma zaujal problém regulácie v Eu-

rópe. Ciele agendy Digital Single Market 
(jednotný digitálny trh) sú veľmi ambicióz-
ne, ale istým spôsobom pretrváva skostna-
tená regulácia elektronických komunikácií.

Vyriešenie tohto rozporu, nájdenie správ-
nych kompromisov medzi týmito dvomi 
politikami, ale aj záujmami Európskej komi-
sie, telekomunikačných operátorov a člen-

ských štátov bude pre pokrok v tejto oblasti 
kľúčové.

Jedným zo záverov pondelňajšej diskusie 
by mohlo byť aj to, že Slovensko je na tom 
čo sa týka mobilnej internetovej infraštruk-
túry dobre alebo aspoň priemerne v rámci 
EÚ. Je to pravda?

Viaceré európske benchmarky dokazujú, 

V segmente mobilných služieb 
patríme medzi lídrov v Európe.

Zdroj: EurActiv.sk
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že nielen stav budovania mobilnej infraš-
truktúry je veľmi pozitívny. Slovensko sa 
vždy umiestňuje na popredných priečkach 
v Európe.

Aj využívanie mobilných služieb je na Slo-
vensku vysoké. Penetrácia mobilných tele-
fónov je vysoká a záujem občanov o služ-
by naďalej rastie. Dôkazom toto je tiež ich 
aktívny záujem a prvé poskytovanie LTE 
služieb zo strany našich operátorov. V tom-
to segmente určite patríme medzi lídrov 
v Európe.

Čo spôsobilo, že sme dosiahli líderskú pozí-
ciu. Je za tým veľká konkurencia operátorov?

Konkurencia tomu samozrejme napomáha. 
Je to najdôležitejší aspekt tohto trhu. Dvaja 
najdlhšie pôsobiaci operátori majú medzi 
sebou dlhé roky zdravú konkurenciu. Túto 
konkurenciu okorenil príchod tretieho ope-
rátora, O2, a  takouto šťukou v  rybníku je 
dnes štvrtý operátor. Môžeme podľa mňa 
očakávať veľký tlak na kvalitu služieb a zni-
žovanie cien. Pre občanov je toto veľmi dô-
ležitým momentom.

Ako vnímate to, že oblasť štátneho IT pre-
chádza pod spoločný patronát Úradu pod-
predsedu vlády pre investície a informati-
záciu?

Odborná verejnosť v  ostatnom období 
často hovorila o  tom, že politické kompe-
tencie v  tejto oblasti by bolo dobré cen-
tralizovať. Najlogickejším kandidátom sa 
ako politik zdal Peter Pellegrini, ktorý bol 
digitálnym lídrom už 3 roky, no nemal reál-
ne politické kompetencie na usmerňovanie 
tohto segmentu.

Vnímam to určite pozitívne. Vytvorenie 

tohto úradu, ktorý má vplyv aj na euro-
fondy aj informatizáciu, bude dôležité. Po-
vedzme si otvorene, väčšina projektov do-
teraz aj v nasledujúcich siedmich rokoch sa 
určite bude financovať cez Európske štruk-
turálne a  investičné fondy. Najväčšiu časť 
z  nich bude gestorovať práve tento úrad 
ako sprostredkovateľ pre prioritnú os 7, in-
tegrovaná infraštruktúra. Mohli by sme tu 
teda nájsť veľmi veľa styčných bodov, ktoré 
by mohli túto oblasť akcelerovať.

Na našej konferencii iDEME (27. júna 2016) 
organizujeme na túto tému panelovú dis-
kusiu, kde by sme chceli s mienkotvornými 
osobami hovoriť o  tom, čo by mohlo naj-
lepšie posunúť budovanie elektronických 
služieb verejnej správy na Slovensku.

Rozdrobenosť oblasti IKT medzi jednotlivé 
ministerstvá sa zvykne uvádzať ako príčina 
toho, prečo u nás verejné IT služby meškali, 
prípadne prečo sa predražili. Kým sa verej-
né IT začína integrovať, operačné progra-
my budú naďalej patriť pod viacero minis-
terstiev. Nie je tu nebezpečenstvo, že bude 
táto tematika naďalej rozdrobená medzi 
jednotlivé rezorty?

Rezortizmus na Slovensko je skutočne veľ-
mi veľký. Moja osobná skúsenosť z politiky 
je taká, že niekedy stačí zanietený politik, 
ktorý bude v  tejto oblasti prirodzenou au-

toritou. Už vtedy sa dá dosiahnuť veľmi veľa.

Peter Pellegrini je na takúto prácu veľmi 
komunikačne nadaný človek. Dnes už má aj 
kompetencie, ktoré mu vyplynuli z kompe-
tenčného zákona. Predpoklady sú teda na 
formálnej aj na neformálnej strane. Na pod-
predsedovi vlády je o tieto témy vidieť pri-
rodzený záujem. V tejto chvíli som optimis-
ta a držím jeho týmu palce. Verím, že sa mu 
združenia ako Partnerstvá pre prosperitu, 
ITAS, Fórum pre komunikačné technológie 
či Slovensko.Digital budú snažiť pomáhať.

Aké témy aktuálne rieši Pracovná skupina 
Broadband a prístupová infraštruktúra, 
poradný orgán Digitálneho lídra SR?

Pracovná skupina je taká poloformálna pla-
tforma na výmenu názorov k  jednotlivým 
témam. V minulosti sme sa venovali legis-
latívnym otázkam, príprave rôznych strate-
gický koncepčných dokumentov a v ostat-
nom období je to určite najmä oblasť využi-
tia Európskych štrukturálnych investičných 
fondov na broadband.

Naďalej aktívne sledujeme témy, ktoré sú-
visia najmä s  prioritnou osou 7 OPII, kde 
je predbežne na broadband vyčlenených 
130 miliónov eur a potom 23 miliónov eur 
z Programu rozvoja vidieka. Budeme sledo-
vať prípravu programových dokumentov 
pre túto oblasť, boli sme aktívni pri verejnej 
konzultácii na určenie bielych miest a urči-
te budeme naďalej so všetkými kľúčovými 
aktérmi diskutovať tieto témy.

Viacerí členovia pracovnej skupiny budú 
prezentovať na spomínanej konferencii 
iDEME a  5. októbra tiež na deviatom roč-
níku semináru Telekomunikačné stavby. 
Tento seminár je určený pre širšiu odbornú 
verejnosť z  oblasti výstavby nových sietí. 
Tu je tiež možnosť prezentovať niektoré 
aktuálne trendy a  diskutovať o  súvisiacich 
otázkach.

Prečo sa problematika bielych miest na 
Slovensku dostala až tak ďaleko, že posky-
tovatelia internetu písali otvorený list pod-
predsedovi vlády?

Myslím si, že je dobre, že ten list napísali. 
Niektorých bodoch som mal síce pocit, že 
sa vlámali do otvorených dverí, ale možno 
to svedčí o atmosfére. V predchádzajúcich 
rokoch bola asi časť štátnej správy málo 
komunikatívna, respektíve ju tak vnímal ko-
merčný sektor.

Ja osobne mám inú skúsenosť. Vždy, keď 
sme požiadali ich požiadali o  stretnutie 
k  týmto témam,   keď sme ich pozvali na 
pracovnú skupinu alebo na rôzne konfe-
rencie a semináre, tak predstavitelia štátnej 
správy vždy prišli.

Chápem to ale tak, že v tomto liste boli zhr-
nuté viaceré aktuálne témy. Boli dané do 
pozornosti podpredsedovi vlády a už prvé 

(pokračovanie na ďalšej strane)
Zdroj: EurActiv.sk
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reakcie hovoria o  jeho snahe zaoberať sa 
týmito témami.

Ako vyzerajú otázky, ktoré s súvislosti s IKT 
riešime na Slovensku v Európskom kontex-
te? Podobajú sa výzvy v tejto oblasti na-
prieč členskými štátmi EÚ?

Jednoznačne áno. Je tu veľká časť politickej 
agendy, ktorú vedú rôzne európske nariade-
nia a  usmernenia. Spomeniem nariadenie 
o eIDAS, ktorým sa od prvého júla ruší zákon 
o  elektronickom podpise. V  podstate je to 
jednotná agenda v celej Európe. Smerujeme 
tak k veľkej interoperabilite služieb v Európ-

skej únii. Pohyb občanov, študentov, podni-
kateľov, pracovných síl si to vyžiadal.

Každý členský štát však má inú východisko-
vú pozíciu a v každom štáte sú iné špecifiká. 
My ako Slovenská republika sme v  indexe 
DESI (Digital Economy and Society Index) 
výrazne v  druhej polovici. V  hodnotení ale 

veľa bodov strácame kvôli slovenskému 
eHealthu. Pomaly rastieme v  hodnotení 
eGovernmentu. V  oblasti elektronických 
služieb zdravotníctva budeme určite musieť 
najviac pridať.

Napriek tomu, ako verejnosť vníma kvalitu 
niektorých služieb, niektoré nie sú „user 
friendly“, ale minimálne v tej informatívnej 
rovine máme u  nás mnohé registre, ktoré 
tu už fungujú a v mnohých európskych štá-
toch nie. Máme tiež mnohé služby zverej-
ňované s cieľom stransparentňovať verejné 
služby. Máme tu Centrálny register zmlúv, 
Obchodný register na internete, ktoré sú 
veľmi pozitívnym príkladom aj pre niektoré 
iné štáty v Európskej únii. n
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