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Dovoľujeme si Vás pozvať na odborný seminár: 

Zákon o informačných technológiách vo 
verejnej správe. Štandardy pre informačné 
technológie a projektové riadenie 

významné zmeny platné od 1.5.2020 a úplné novinky vo svete 
štátneho a verejného IT  

 
 

21. septembra 2020 
 

 
 

Seminár prebieha prezenčnou (osobnou) formou v Bratislave alebo sa pripojíte 
ONLINE z Vášho domova alebo kancelárie - je na Vás, ktorú formu uprednostníte. 
V prípade účasti online formou máte ako bonus navyše videozáznam zo seminára 
na dobu 14 dní. Podrobnosti nájdete v organizačných pokynoch. 

 
 

Lektor:  

Mgr. Michal Belohorec 
Autorizovaný školiteľ NASES (Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby), 
špecialista na informačné systémy a elektronické služby (Úrad podpredsedu vlády), 
poradenstvo k elektronickým schránkam. 

 

 
 

Účastníci obdržia pracovné materiály v elektronickej forme. 

mailto:proeko@proeko.sk


Od 1.5.2019 nadobudol účinnosť zákon č. 95/2019 Z.z. o informačných technológiách 
vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nahrádza a ruší 
zákon č. 275/2006 Z.z. o Informačných systémoch verejnej správy.  
Zákon prináša viacero noviniek a zmien v nastoľovaní nových pravidiel 
a povinností povinných osôb verejnej správy. Uvedený zákon je pomerne dosť 
vážny pri IT zákazkách. 

Dôležité novinky sa týkajú: 
• spôsobu obstarania, vývoja, používania informačných technológií a informačných 

systémov 
• definuje postavenie správneho orgánu (orgán vedenia) voči iným subjektom 

verejnej správy 
• stanovuje povinnosti orgánov verejnej správy voči správnemu orgánu (orgán 

vedenia) 
• zavádza nové pojmy (orgán riadenia, orgán vedenia,...) 
• pre územnú samospráva opäť zavádza povinnosť mať vypracovanú a schválenú 

Koncepciu rozvoja informačných technológií  
• Štandardy pre informačné technológie 
• Projektové riadenie IT 

Rozširuje svoju pôsobnosť okrem verejnej správy aj na: 
• Zdravotné poisťovne 
• Stavovské komory a stavovské organizácie regulovanej profesie s povinným 

členstvom 
• Právnické osoby zriadené alebo založené orgánmi riadenia  

Cieľová skupina: 
• Manažment 
• IT pracovníci verejnej správy 
• Bezpečnostný pracovníci verejnej správy 
• Pracovníci realizujúci verejné obstarávanie 
• Projektový IT manažéri verejnej správy 
• Dodávatelia IT riešení pre verejnú správu 

Seminár účastníkom ponúkne:  
• komplexný prehľad o legislatívnych novinkách 
• povinnostiach definovaných zákonom 
• princípy riadenia a používania IT  
• spôsob plnenia povinností  
• možnosti ako získavať potrebné informácie 
• vzájomné vzťahy medzi informačným systémami a informačnými technológiami  
• ukážka práce s technickými nástrojmi štátu (META IS, ÚPVS, Open Data,...)  

Nové vykonávacie predpisy: 



o Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície 
a informatizáciu č. 78/2020 Z.z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej 
správy 

o Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície 
a informatizáciu č. 85/2020 Z.z. o riadení projektov 

  

 PROGRAM  
  

Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov prináša viacero noviniek a zmien: 

• Rozdiel medzi informačnou technológiou a informačným systémom 

• Postavenie prevádzkovateľa a postavenie správcu informačného systému 

• Organizácia správy informačných systémov má novo definované osoby. Ich 
povinnosti a práva 

 Orgán riadenia 

 Orgán vedenia 

• Národná koncepcia informačných systémov 

• Koncepcia rozvoja informačných systémov je pre všetky povinné osoby opäť 
povinná. Má nanovo zadefinované parametre a požiadavky 

• Povinnosť plánovania a organizovania informačných systémov 

• Definovanie princípov a pravidiel pre zmluvné vzťahy pri dodávaní alebo prenájme 
Informačných systémov 

• Nové postavenie verejnej správy vo vzťahu k zdrojovému kódu informačného 
systému  

• Definovanie pravidiel pre obstarávanie Informačných systémov nad rámec zákona 
o verejnom obstarávaní 

• Určenie rámca pre prevádzku, servis a podporu informačných technológií verejnej 
správy 

• Definovanie série požiadaviek na bezpečnosť Informačných systémov 

• Vytváranie priestoru pre zmenu a nové definície štandardov pre informačné 
systémy, vydanie nového výnosu o štandardoch pre informačné systémy  

• Zavádzanie základných číselníkov verejnej správy  

• Určenie pravidiel vydávania elektronického odpisu a výstupu z informačného 
systému verejnej správy 

• Sankcie a právne delikty od 250 € - 35 000 € 

• Výnimky zo zákona 

Nové štandardy pre informačné technológie vo verejnej správe. Veľmi významné 
zmeny 



Pravidlá projektového riadenia IT projektov vo verejnej správe. Úplná novinka vo 
svete štátneho a verejného IT. 

 
 

ORGANIZAČNÉ POKYNY 

 
 

Seminár bude súčasne prebiehať štandardnou (prezenčnou) formou a online formou, 
máte možnosť si zvoliť Vami preferovanú formu. V prípade účasti online formou 
získavate ako bonus videozáznam zo seminára na dobu 14 dní. 

 

1. PREZENČNÁ FORMA SEMINÁRA - MIESTO KONANIA SEMINÁRA: 
BRATISLAVA - COOP Jednota Slovensko, Bajkalská 25 (mapa) 
Budova sa nachádza medzi Union–zdravotná poisťovňa a hotelom Holiday Inn. 
Z hlavnej stanice ŽSR: 
Trolejbus č. 201 alebo č. 210, výstup na zást. Račianske mýto, prestup na trolejbus č. 209 
(smer Ružinov, Ružová Dolina - Mliekárenská), výstup na zást. Mliekárenská, peší presun 
(cca 5 min.) 
Z autobusovej stanice Mlynské Nivy: Autobus č. X72 (smer Ružinov, Ružová dolina), 
výstup na zást. Ružová dolina, prestup na trolejbus č. 209 (smer Ružinov, Ružová Dolina 
- Mliekárenská) – na znamenie, výstup na zást. Mliekárenská, peší presun (cca 5 min.) 
Ďalšie MHD spojenia, ktorými sa dostanete do blízkosti miesta konania seminára: 
Autobus č. 74, 98; trolejbus č. 209 
Parkovanie: Zdarma v priľahlých uliciach na sídlisku za budovou (podľa dostupnosti) 
alebo platené parkovanie pred budovou COOP Jednota (1 EUR/hod.). Vjazdy na platené 
parkoviská sú z Bajkalskej ul. a z Pažítkovej ul. 
 
2. ONLINE SEMINÁR - TECHNICKÉ POŽIADAVKY: 
Počítač, smartphone alebo tablet so stabilným pripojením na internet 
s možnosťou prehrávania zvuku (reproduktory alebo slúchadlá). 

Online seminár bude prebiehať prostredníctvom videokonferenčnej platformy ZOOM. 
ZOOM je lídrom v modernej podnikovej video komunikácii, s jednoduchou, spoľahlivou 
cloud platformou pre video a audio konferencie, spoluprácu, chat a webináre naprieč 
mobilnými zariadeniami, počítačmi, telefónmi a room systémami. Pri našich online 
seminároch používame všetky dostupné ochranné prostriedky na dosiahnutie 
maximálnej možnej bezpečnosti videokonferencie. Pripojenie na online seminár 
je možné aj cez internetový prehliadač, bez potreby inštalácie softvéru. 

Pripojenie do platformy si môžete otestovať na odkaze https://zoom.us/test 

Pred online seminárom od nás dostanete e-mailom pracovný materiál a odkaz na vstup 
do virtuálnej miestnosti školenia s podrobnými inštrukciami. Otázky môžete počas 
online seminára klásť lektorovi prostredníctvom chatu v reálnom čase.  
 

https://goo.gl/maps/6sH5CkxukSm
https://zoom.us/test


ČASOVÝ HARMONOGRAM:  
  08.30 – 09.00   Technická príprava účastníkov na online prezentáciu 
  09.00 – 14.00  Odborný program s 2 prestávkami 

 
INFORMÁCIE:   Mgr. Andrej Paholík 

tel.: 02/65 45 63 61, 0905 012 084 
e-mail: proeko@proeko.sk 

 
PRIHLASOVANIE: Prihlásiť sa môžete online na www.proeko.sk/seminare 

alebo vyplnenú záväznú prihlášku (posledná strana tejto 
pozvánky) zaslať e-mailom, poštou alebo faxom najneskôr 
5 dní pred začiatkom seminára. 

 

ÚČASTNÍCKY POPLATOK 
  

ORGANIZÁTOR:   PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, Bratislava 841 06  
IČO: 35900831       DIČ: 2021906678       IČ DPH: SK2021906678 
zap. v OR Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vl. č. 33195/B 

 
 

Účastnícky poplatok podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách je stanovený vo výške: 

 85,- € s DPH  

 

V cene je zahrnutý pracovný materiál v elektronickej forme, organizačné náklady, 
v prípade prezenčnej formy občerstvenie (káva, čaj, voda, napolitánka a obložená 
bageta), v prípade online formy videozáznam a DPH. Poplatok je potrebné uhradiť 
vopred ako zálohovú platbu najneskôr 2 dni pred seminárom v prospech nasledujúceho 
účtu:  

 

 

IBAN: SK07 1100 0000 0026 2918 0140 
SWIFT: TATRSKBX  

   Variabilný symbol: 21092020 
 

Pri uhrádzaní platby uveďte, prosím, bezpodmienečne správny variabilný symbol, 
ktorým je dátum konania seminára. V prípade nesprávneho VS nebudeme vedieť Vašu 
platbu identifikovať. 

Prihlásení účastníci na prezenčnú formu môžu platbu uhradiť aj v hotovosti. Platbu v 
hotovosti vyznačte v záväznej prihláške. 

mailto:proeko@proeko.sk
http://www.proeko.sk/seminare


Táto pozvánka slúži objednávateľovi ako informačný doklad pre zálohovú platbu. 
Zálohové faktúry nevystavujeme. Vyúčtovaciu faktúru Vám odovzdáme pri registrácií 
alebo zašleme poštou. 

 

 

OBCHODNÉ PODMIENKY 
 
 
Úplné všeobecné obchodné podmienky nájdete na: www.proeko.sk/podmienky 

Zaslaním záväznej prihlášky vzniká medzi odberateľom a dodávateľom obchodný vzťah 
v zmysle Obchodného zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka.  

Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť seminár, zmeniť alebo presunúť termín 
seminára.  

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si 
organizátor vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške, aj 
napriek neúčasti na seminári. Odhlásenie v deň konania seminára bude 
považované za bezpredmetné a účastnícky poplatok bude vyfakturovaný v plnej 
výške, a to aj v prípade, že účastnícky poplatok nebol vopred uhradený (bez 
ohľadu na zvolený spôsob platby). 

 

záväznú prihlášku nájdete na nasledujúcej strane  

http://www.proeko.sk/podmienky


ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 
  

 
E-mailujte, faxujte alebo zašlite na adresu: 

PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 48 
Tel.:  02/65 45 63 61, 0903 403 083, Fax: 02/65 45 63 62 

E-mail: proeko@proeko.sk 
 
 
Názov seminára:    Nový zákon o Informačných technológiách 

vo verejnej správe. Štandardy pre informačné 
technológie a projektové riadenie   

Dátum a čas konania:  21.9.2020       od 09.00 – 14.00 hod.    

Forma seminára (vašu voľbu označte):   ☐ Prezenčná forma        ☐ Online forma       

                                 
Upozornenie: Pracovný materiál bude účastníkom semináru posielaný elektronicky, preto Vás prosíme 
o dôsledné vyplnenie kolónky: „E-mail“ všetkých prihlásených účastníkov. Ďakujeme. 
 

Priezvisko Meno, titul E-mail 

   

   

   

   

   

   

Spolu k úhrade:                                                                                              Vaše č. účtu 
(IBAN):                                                                                                                                                                                                                             

Názov organizácie: 
 
Ulica: 
 

PSČ: 
 

Mesto: 
 

IČO:  
 

DIČ: 
  

IČ DPH: 
 

Poznámka: 
 

 

Za organizáciu vybavuje 
 

Meno a priezvisko: ___________________________________ 
Tel.: _________________________ E-mail: _______________________________________________ 

 

Úhrada bude vykonaná (vašu voľbu označte): ☐  v hotovosti v deň konania seminára 
                                                                                           (iba v prípade prezenčnej formy) 
 ☐  prevodom na účet organizátora 
 
Zaslaním záväznej prihlášky vyjadrujete svoj súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami 
spoločnosti a so spracovaním osobných údajov. 

mailto:proeko@proeko.sk
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