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Úvod 

 

Príprava informačných profesionálov, ktorá v súčasnosti – podľa sústavy študijných 

odborov Ministerstva školstva SR platnej od roku 2002 – zapadá do rámca študijného odboru 

3.2.4 knižnično-informačné štúdiá, sa realizuje na Slovensku od roku 1952. Tradične bolo 

toto vzdelávanie orientované na prácu s informáciami a dokumentmi v knižniciach, od 60. 

rokov 20. storočia sa postupne zavádzali predmety súvisiace s automatizáciou 

a informatizáciou spracovateľských procesov, najmä v duchu rozvoja sústavy vedecko-

technických a ekonomických informácií. Od začiatku 90. rokov do vývoja profesie výrazne 

zasahujú vplyvy spojené s rozvojom globálnej informačnej infraštruktúry, sieťovej 

komunikácie a nových typov informačných systémov, zdrojov a služieb.  

Sieťová komunikácia a elektronické publikovanie zásadným spôsobom modifikujú 

paradigmy tvorby i využívania informácií, nárastom kvantity dostupných informácií 

radikalizujú spoločenský dopad informačného problému a akcentujú potrebu dôkladnej 

selekcie kvalitných informácií na uspokojenie informačnej potreby používateľa. Hoci sa zdá, 

že úroveň penetrácie informačných technológií do spoločnosti sa neustále zvyšuje, prístup 

k internetu má stále väčšia časť populácie a informácie pre svoju potrebu si nájde každý sám, 

bez sprostredkovateľa, opak je pravdou – selekcia relevantných a kvalitných informačných 

zdrojov stále nie je samozrejmosťou. Vyžaduje kompetencie a zručnosti založené na 

adekvátnom vzdelaní a tréningu. Ich absencia či nedostatočný rozvoj vedie k stavom 

informačného stresu a preťaženia, ktoré sa dnes už prejavujú nielen na úrovni jednotlivca, ale 

aj inštitúcií. 

V kontexte tohto vývoja stále významnejšiu úlohu zohrávajú politické procesy, spojené 

s definovaním priorít, cieľov a stratégií v oblasti informačnej činnosti, ktoré sa odzrkadľujú 

vo sfére informačnej politiky, viac či menej inštitucionalizovanej. Je preto dôležité, aby 

informační profesionáli poznali základné princípy, oblasti tvorby a využívania informačnej 

politiky. 

Cieľom tohto učebného textu je zosumarizovať základné informácie k problematike 

informačnej politiky pre študentov rovnomenného predmetu študijného programu informačné 

štúdiá. Prvá a druhá kapitola sa venujú terminologickým a typologickým otázkam, definujú 

termín informačná politika a vymedzujú typy informačnej politiky v kontexte rozličných 

oblastí a úrovní jeho používania. Tretia kapitola sa podrobnejšie venuje ekonomickým 

súvislostiam informačnej politiky, zameriava sa na také témy ako znalostná ekonomika, 
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charakter práce, informácia ako tovar, mapuje kompetitívne stratégie pri cenotvorbe 

informačných produktov i otázky produktovej závislosti. 

Štvrtá kapitola obsahuje prehľad vybraných inštitúcií a organizácií, najmä 

medzinárodných, ktoré sa vo svojej činnosti orientujú na výskum a tvorbu informačnej 

politiky. Sú to organizácie vedecko-výskumného, akademického charakteru, ale aj politické 

orgány či medzivládne združenia, ktoré v praxi prispievajú k formulovaniu princípov 

informačnej politiky v európskom alebo globálnom meradle. 

Ďalšie kapitoly učebného textu sa venujú vybraným špecifickým oblastiam informačnej 

politiky, najmä na úrovni Európskej únie. Ide o oblasti, ktoré na prvý pohľad možno nie 

celkom priamo súvisia s informačnou činnosťou, avšak ich realizácia má či bude mať výrazný 

„informačný“ dopad – napríklad problematika elektronického obchodu, elektronického 

zdravia, elektronickej bezpečnosti. Samostatne sa venujeme mapovaniu stavu vo sfére 

informačnej politiky na Slovensku. Všetky tieto kapitoly vznikli ako výstup seminárnych úloh 

študentov v rámci pilotnej realizácie predmetu a majú poskytnúť vhľad do bohatej sféry 

aplikačných oblastí informačnej politiky. 
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1. Politika: umenie možného 

 

Termínom politika (z gréckeho polis – mesto, resp. politiké techné – správa 

obce/mesta/štátu) svetové výkladové slovníky (Business Dictionary, The Free Dictionary, 

FAO Corporate Document Repository, American Heritage Dictionary, West’s Encyclopedia 

of American Law) zvyčajne označujú proces a metódu rozhodovania určitej skupiny ľudí s 

rozmanitými zájmami a názormi, ktorí sa snažia dosiahnuť nejaký spoločný cieľ. V užšom 

slova zmysle sa pojem politika používa na pomenovanie kolektívneho rozhodovania 

zameraného na dosiahnutie alebo udržanie štátnej alebo obecnej moci. Súčasťou či 

podmienkou takýchto kolektívnych rozhodnutí je často umenie spravovať veci verejné, riadiť 

štát či komunitu a obhajovať jeho záujmy voči iným. 

V súlade s uvedeným širším a užším chápaním pojmu politika možno v tomto fenoméne 

vystopovať aj dve základné obsahové roviny: 

• všetko, čo súvisí s politickým procesom a politickými aktivitami v rámci politického 

systému spoločnosti, vrátane politikov a politických strán. Túto rovinu reflektuje 

anglický termín politics. 

• formulovanie programov, opatrení, zámerov, ktoré nemusia byť spojené 

s konkrétnymi aktérmi, ale skôr s určitými témami, oblasťami pôsobenia (sociálna 

politika, rozvojová politika, informačná politika). Tvorcom a realizátorom politiky 

môže byť ktokoľvek, nielen politici – v tomto zmysle môžeme napríklad hovoriť o 

mzdovej politike firmy či protidrogovej politike školy. Túto rovinu reflektuje anglický 

termín policy. 

Viacerí autori sa snažia pristupovať k definovaniu politiky s dôrazom na „mimopolitické“ 

dimenzie, a zameriavajú sa na hodnotové, semiotické, či integratívne aspekty jej fungovania. 

Ball (1990) napríklad charakterizuje politiku ako spôsob autoritatívneho prideľovania, či 

predpisovania hodnôt a zdôrazňuje, že pri takomto vnímaní politiky je potrebné neustále sa 

pýtať, čie hodnoty sa v politike validujú, čo ju ovplyvňuje, kto má na nej spolupracovať 

a akou formou, aké informácie sa komu sprístupňujú a ako sa tieto informácie interpretujú. 

V podobnom duchu chápe politiku Stone, ktorý ju charakterizuje ako klasifikáciu 

a diferenciáciu, ako spôsob, ktorým kategorizujeme a mali by sme kategorizovať vo svete, 

kde kategórie nie sú dané (Stone, 2002). Politika je tak určitým vyjadrením hodnôt, ktoré sú 

pochopiteľne ovplyvnené ideologickými systémami – prevažne tými, ktoré sú v danej etape 

v spoločnosti dominantné, ale aj ideológiami reziduálnymi, pretrvávajúcimi 

z predchádzajúcich období, alebo novovznikajúcimi, emergentnými ideológiami. Z tohto 
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pohľadu je politika o spôsoboch, akými pomenúvame a definujeme ‘problémy’, ktoré 

informujú kritického pozorovateľa o tom, aké/čie záujmy sa obhajujú.  

Na praktickejšej úrovni viacerí autori konštatujú, že úspešné chápanie podstaty politiky si 

vyžaduje skúmanie a syntézu sociálneho, politického a ekonomického života (Minogue, 

1993). McClure v tomto duchu vníma politiku ako súbor vládnych nariadení určený na 

formovanie rozhodnutí a akcií jednotlivcov, organizácií i vládnych orgánov. Politika sa 

ustanovuje vo forme legislatívy, výkonných nariadení, súdnych rozhodnutí, návodov 

a usmernení, noriem, memoránd a ďalších oficiálnych dokumentov. (McClure, 2008) 

Ako špecifická podkategória politiky sa niekedy vymedzuje tzv. verejná politika, ktorá sa 

realizuje v podmienkach komunít ako spoločenstva ľudí, ktorí sa snažia dosiahnuť niečo ako 

komunity. Stone tento model politiky vidí ako protiklad trhového modelu spoločnosti, v rámci 

ktorého platí rovnica „sociálny systém = trh“ (Stone, 2002). Zatiaľ čo v trhovom modeli 

jednotlivci konajú len preto, aby maximalizovali svoj vlastný prospech, vo sfére verejnej 

politiky ide o dosiahnutie cieľov daného spoločenstva. 

Podľa viacerých odborníkov z oblasti politológie je primánym cieľom súčasnej, modernej 

politiky v demokratickej spoločnosti maximalizácia participácie širokých vrstiev obyvateľstva 

na definovaní princípov a realizácii politiky. Existuje však široká škála faktorov, ktoré takúto 

participáciu „ľudu“ v politickom živote limitujú, resp. znižujú efektívnosť účasti más na 

tvorbe politiky v spoločnosti. Medzi najvýznamnejšie takéto faktory patria nasledujúce 

skutočnosti (podľa Bound, 2006): 

• formálna participácia más sa zvyčajne uskutočňuje v neskoršej fáze tvorby politiky, 

v podobe diskusie k predostretým návrhom, ktoré niekto vytvoril; 

• niektoré participačné programy sú najmä marketingovým nástrojom, ktorého hlavnou 

úlohou je zabezpečiť „indoktrináciu“ oficiálneho názoru medzi široké vrstvy 

obyvateľstva; 

• neexistuje garancia, že tí členovia spoločnosti, ktorí sa zapoja do diskusie 

o politických otázkach, sú reprezentatívnymi zástupcami komunity; 

• za účasť v diskusiách sa zvyčajne neplatí, a preto sú do participácie výraznejšie 

zapojení príslušníci vyšších socio-ekonomických skupín, ktorí majú čas a prostriedky 

na to, aby sa takejto činnosti mohli venovať; 

• účastníci diskusií nerobia rozhodnutia, majú iba poradnú úlohu; 
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• samotný proces zabezpečenia a organizácia diskusie či inej formy participácie môže 

byť nákladný a časovo náročný a je teda otázne, ako často a ako významne si 

spoločnosť (štát, región, komunita) môže takýto luxus dovoliť. 
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2. Informačná politika 

 

S ohľadom na definovanie všeobecného pojmu politika je zrejmé, že aj chápanie 

informačnej politiky môže mať viac rozmerov. Informačná politika v sebe môže zahŕňať 

vytyčovanie a plnenie programových cieľov v oblasti informácií, ale aj využívanie informácií 

v politike na dosahovanie určitých (vládnych, straníckych?) zámerov a výhod, či špecifickú 

sféru politických informácií, informácií v politike. 

Ak politiku chápeme ako proces, resp. metódu záväzného rozhodovania nejakej skupiny 

ľudí smerujúce k dosiahnutiu určitého cieľa, v prípade informačnej politiky tento cieľ možno 

veľmi všeobecne formulovať ako reguláciu tvorby, rozširovania a využívania informácií. 

V tomto duchu sa možno s informačnou politikou stretnúť na viacerých úrovniach a vo 

viacerých formách. Pod úrovňami informačnej politiky rozumieme organizačný, resp. 

geografický dosah politiky, zatiaľ čo formy predstavujú rozličné spôsoby jej presadzovania, 

realizácie a záväznosti. Niektoré formy informačnej politiky sa vyskytujú na všetkých jej 

úrovniach (analýzy, expertízy), iné sú úrovňovo špecifické (štatúty, legislatíva). 

Úrovne informačnej politiky sú štyri: 

� inštitucionálna / organizačná / korporátna / (individuálna), 

� miestna / regionálna, 

� národná, 

� medzinárodná / globálna. 

Formy informačnej politiky sú početnejšie a uvedený zoznam nie je vyčerpávajúci: 

� legislatíva, 

� výkonné nariadenia, 

� súdne rozhodnutia, 

� analýzy, expertízy, 

� návody a usmernenia / odporúčania, 

� normy, 

� memorandá, 

� organizačné pokyny / štruktúry / štatúty, 

� dohody. 

 

Ďalšie prístupy k chápaniu informačnej politiky, v duchu anglického termínu information 

politics, postihujú predovšetkým aspekt využívania a vplyvu informácií v politike. Overdevest 

napríklad používa termín informačná politika (information politics) v zmysle strategického 



Informačná politika  J. Šušol a kol. 

11 
 

využitia informácie za účelom vykonštruovania problému kvôli získaniu výhody v určitom 

diskurze. V tomto duchu podľa neho môžu povedzme environmentálne mimovládne 

organizácie a iné občianske skupiny, ktoré sú vyzbrojené vhodnými informáciami, 

efektívnejšie presadiť požadovanú sociálnu zmenu (Overdevest, 2004). 

Aj Jaeger vidí jeden z významov termínu informačná politika (information politics) 

v podobnom duchu, ako manipuláciu prístupu k informáciám na politické účely, napr. na 

krytie akcií a rozhodnutí vládnej administratívy alebo ochranu záujmov určitých mocenských 

skupín, ktoré podporujú vládu. Konkrétne v tomto zmysle kritizuje kroky, ku ktorým došlo 

v USA za vlády Georgea Busha (Jaeger, 2007). 

Informačnú politiku (information politics) možno vnímať aj cez konkrétnu politickú silu, 

definujúcu prax či koncepciu fungovania informácií v spoločnosti. Takouto otázkou môže byť 

napríklad spravodlivá distribúcia a riadenie dát na elektronickej sieti, otázka, ktorá získala 

v poslednej dobe dostatočnú pozornosť a podporu na to, aby jej proponentka, Amelia 

Andersdotter, bola v roku 2009 zvolená do Európskeho parlamentu za the Swedish Pirate 

Party. Podstata tohto politického prúdu spočíva v utopickom ideále voľnej kultúry, ktorý sa 

aplikuje na voľné rozširovanie informácií a zábavy na webe, ale aj na otázky ochrany 

užívateľov siete pred kontrolou zo strany všadeprítomného elektronického štátu či súkromnej 

korporácie. Andersdotter v tejto súvislosti dokonca používa termín gestapo 2.0. Konkrétne 

snaženie tejto politickej sily je orientované na vyvíjanie tlaku na zmenu v európskej 

obchodnej politike, najmä s ohľadom na intelektuálne vlastníctvo a spravodlivý vzťah ku 

krajinám tretieho sveta. (Keen, 2009) 

Za informačno-politickú agendu sa dá tiež považovať otázka, ako zaangažovať ľudí, 

najmä mladých, na politickej komunikácii a demokratickom procese v spoločnosti. Je 

pochopiteľné, že v súčasnej dobe sa za hlavný nástroj riešenia tohto problému považujú 

informačné a komunikačné technológie. Oates predpokladá aplikáciu takých špecifických 

technológií ako sú webové verejné informačné kiosky, elektronické občianske fóra, či 

elektronické voľby a hlasovanie. Všetky tieto nástroje majú napomôcť realizácii takzvanej 

elektronickej politiky (e-enabled political process) a elektronickej demokracie (e-democracy). 

(Oates, 2003) 

Viaceré dimenzie informačnej politiky úzko súvisia s pokrokom v oblasti informačných 

a komunikačných technológií a ich využívaním v širokej škále sociálnych procesov, vrátane 

tých politických. Princípy informačnej politiky súvisiacej s aplikáciou technológií však 

možno sledovať aj na úrovni organizácií v procesoch, ktoré sa zvyknú označovať ako 

informačný manažment. 
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Práve odborníci z oblasti informačného manažmentu organizácií zdôrazňujú, že jedným 

zo základných predpokladaných prínosov zavádzania informačných technológií bolo to, že 

mali pôvodne stimulovať voľný informačný tok a eliminovať fungovanie organizácií na 

princípoch hierarchie, dodnes však v organizáciách často pozorujeme opačný efekt. Jedným 

z dôvodov tohto stavu je, že postupne s tým, ako sa informácia stávala stále dôležitejšou 

organizačnou hodnotou, bola príliš cenná na to, aby sa (niektorí) manažéri vzdali jej kontroly. 

Zároveň však platí, že na to, aby mohli byť informačne založené organizácie úspešné, musia 

nevyhnutne „spútať silu politiky“ a nechať pracovníkov slobodne využívať informácie. 

(Davenport, 1992) 

 

Ako konštatujú viacerí autori (napr. Jaeger, Braman), narastajúci význam informácie má 

za následok, že informačná politika má výrazný vplyv aj na iné formy verejnej politiky. Aj 

keď informačnú politiku v zmysle ovládania prístupu k informáciám možno považovať za 

jednu z najstarších foriem vládnutia, v druhej polovici 20. storočia došlo k zásadnej zmene 

v tom, že vlády cieľavedomo, explicitne a konzistentne kontrolujú tvorbu, spracovanie, toky 

a využívanie informácií, aby mohli vykonávať svoju moc. (Braman, 2007) 

V širšom kontexte tak informačná politika súvisí s ďalšími „informačne“ založenými 

oblasťami spoločenského, ekonomického a kultúrneho života, ktoré možno takisto považovať 

za predmet záujmu informačnej politiky v niektorom z jej významových odtieňov. Patria sem 

napríklad: 

• ekonomika a voľná súťaž na trhu, 

• vzdelávanie, 

• gramotnosť, či špecifickejšie mediálna gramotnosť, 

• kultúra a kultúrne dedičstvo, 

• veda a vedecká komunikácia, 

• vnútroinštitucionálna komunikácia, 

• pracovný trh, 

• národná bezpečnosť, 

• jurisdikcia resp. národná/štátna suverenita, 

• informačná spoločnosť a všetko čo s ňou súvisí. 
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Informa čná politika a prístup k informáciám 

Oblasť spoločensko-politického života, ktorú informačná politika ovplyvňuje 

najpriamočiarejšie, je prístup k informáciám a fungovanie spoločenskej verejnej sféry, resp. 

verejného priestoru. Koncept verejnej sféry je významnou súčasťou filozofického učenia 

Jürgena Habermasa, jedného z najvýznamnejších predstaviteľov frankfurtskej školy. Verejná 

sféra sa zvyčajne chápe ako priestor v spoločnosti, ktorý je nezávislý od štátnej moci i od 

privátnych, korporátnych vplyvov, a v rámci ktorého môže informácia voľne tiecť a kde sa 

môžu uskutočňovať otvorene debaty o veciach verejných. (Corner, 1994) Táto sféra je 

mimoriadne dôležitá pre ochranu občianskych slobôd, ktoré sa považujú za základ modernej 

demokracie. Tvoria ju také – dnes už vo väčšine krajín samozrejmé – formy informačných 

systémov, ako je verejná tlač, verejné fóra, verejné školy, knižnice a iné prostriedky 

slobodného diskurzu o sociálnej a politickej informácii.  

Možno teda konštatovať, že základným predpokladom i účelom verejnej sféry je 

zabezpečiť slobodný prístup k informáciám. Demokracia ako politický systém je postavená na 

premise, že občania sú dostatočne vzdelaní, resp. informovaní na to, aby dokázali zohrávať 

inteligentnú úlohu v participácii na moci a v rozhodovaní. Vzťah medzi prístupom 

k informáciám a širokou demokratickou participáciou občanov na správe vecí verejných 

spočíva v splnení 3 čiastkových podmienok: 

• Zabezpečenie prístupu k informáciám o právach a o tom ako ich využiť vo verejnej 

sfére, 

• Zabezpečenie prístupu k informáciám o jednotlivých sociálnych a politických 

otázkach tak, aby si občania boli schopní tvoriť na ne vlastný názor, 

• Zabezpečenie komunikačných kanálov na artikulovanie a výmenu týchto názorov 

(Murdock, 1989). 

V tomto kontexte však prístup k informáciám treba vidieť o niečo širšie, nielen ako 

pasívnu možnosť občana dostať sa k potrebným informáciám, ale v aktívnejšom zmysle ako 

„existenciu masívneho systému, ktorým sa informácie sprístupňujú občanom, a ktorý 

disponuje zodpovedajúcimi úložnými a komunikačnými zariadeniami“ (knižnice, databázy 

a pod.). 

Informačná politika definujúca pravidlá v oblasti verejného prístupu k informáciám 

zvyčajne stanovuje, ktoré typy informácií sú sociálne akceptovateľné a ktoré sú naopak 

znevýhodňované či zakázané. Konkrétnejšie informačná politika určuje: 

• Ktorá informácia nemôže byť prístupná, 
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• Ku ktorej informácii môže mať prístup jednotlivec, 

• Ku ktorej informácii môžu mať prístup určité sociálne skupiny, 

• Ku ktorej informácii môžu poskytnúť prístup organizácie, 

• Ku ktorej informácii musí poskytnúť prístup vláda, 

• Ku ktorej informácii nemusí poskytnúť prístup vláda, 

• Ku ktorej informácii o občanovi môže mať prístup vláda. (Jaeger, 2007) 

Vo väčšine demokratických krajín sú princípy informačnej politiky zameranej na podporu 

prístupu k informáciám často súčasťou ústavy. Tak je to aj v prípade Spojených štátov 

amerických, kde sa otázky slobody slova, prejavu a zhromažďovania, vytvorenie poštovej 

služby, patentového úradu a schémy na ochranu intelektuálneho vlastníctva či zachovanie 

náboženskej slobody objavili už v ústave z roku 1787.  

Je pochopiteľné, že slobodný prístup k informáciám, ktorý sa v štandardnej historickej 

epoche javí ako katalyzátor rozvoja demokratického systému, môže mať v iných 

podmienkach odlišný význam. Typickým príkladom takéhoto posunu hodnôt je vojnová 

situácia, pri ktorej sa rozsah voľne šíriteľných informácií z dôvodov národnej/štátnej 

bezpečnosti limituje. Informačná politika štátu, podobne ako demokracia samotná, sa 

v takýchto prípadoch modifikuje do takej podoby, aby voľné šírenie informácií v spoločnosti 

nepredstavovalo hrozbu. 

Problematiku práva na informácie v kontexte informačnej politiky možno vidieť aj 

kritickejším okom a objaviť jej kontroverznejšie stránky, tak ako to robí napríklad 

Bramanová. V čase, keď vznikla americká ústava, ochrana slobody prejavu bola špecifickým 

bodom v legislatívnom systéme krajiny, ktorému dominovala politika pre oblasť ekonomiky 

či obrany. V súčasnosti sa však právo, podobne ako ekonomika, spoločenský život, práca či 

oddych, stalo „informačne intenzívnym“. Ak Ústava USA ochraňovala komunikáciu najmä 

preto, aby umožnila politickú formu demokracie, dnes platí, že väčšina zákonov pre oblasť 

informácií, informačných technológií a obsah slúži aj alebo hlavne iným účelom. Mnohé 

zákony, ktoré vyzerajú ako „informačné“, v skutočnosti reflektujú priemyselné či ekonomické 

záujmy – podľa Bramanovej možno do tejto kategórie zaradiť aj autorskoprávnu legislatívu. 

Záver je z hľadiska vnímania práva ako mocenského nástroja jednoznačný – ak sa nejaký 

informačný či technologický problém definuje ako ekonomický či priemyselný, princípy 

ochrany slobody prejavu a iné dôležité ústavné práva sa až tak zásadne neuplatňujú (Braman, 

2007). 
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Typológia a vývojové fázy informačnej politiky 

V teoretickej literatúre mapujúcej informačnú politiku z hľadiska jej typov, sa možno 

stretnúť s viacerými paradigmami. Jednou z nich je prístup informačno-manažérsky, založený 

na vnímaní informačnej politiky ako štýle manažmentu informácií v rámci organizácie. 

V tomto duchu Davenport, Eccles a Prusak definujú 5 modelov informačnej politiky 

(information politics) na základe analógie s niektorými typmi štátno-politického usporiadania, 

ktoré sú známe z histórie, a hodnotia ich podľa dimenzií informačnej kvality, efektívnosti, 

častosti ich výskytu a prístupu k informáciám. Tieto modely sú anarchia, feudalizmus, 

technokratický utopizmus, monarchia a federalizmus. 

Anarchia je typická absenciou akejkoľvek politiky informačného manažmentu v 

organizácii, je na schopnostiach a možnostiach jednotlivcov, či a ako si samostatne získavajú 

a manažujú svoje informácie. 

Feudalizmus vychádza z prísnej hierarchickej štruktúry: manažment informácií si robia 

jednotlivé organizačné jednotky, resp. funkcie, ktoré definujú svoje vlastné informačné 

potreby a len obmedzené množstvo informácií poskytujú vyšším organizačným zložkám. 

Technokratický utopizmus je typ informačnej politiky, ktorý je postavený na akcentovaní 

technického prístupu k manažmentu informácií v organizácii. V jeho rámci sa zdôrazňuje 

kategorizácia a modelovanie všetkých informačných aktív organizácie a významne sa 

orientuje na využívanie nových technológií. 

Monarchia je prísne centralizovaná: všetky informačné kategórie a štruktúry posunu 

informácií v rámci organizácie definujú lídri firmy, ktorí sa môžu ale nemusia deliť 

o informácie, ktoré získajú. 

Federalizmus naproti tomu využíva skôr princípy decentralizácie: prístup k informačnému 

manažmentu je založený na konsenze a dohode o hlavných informačných prvkoch 

a štruktúrach organizácie. 

Z analytického porovnávania týchto typov informačných politík autorom vyplynulo, že 

medzi menej efektívne politiky možno zaradiť anarchiu, feudalizmus a technokratický 

utopizmus, naopak, k efektívnejším patria monarchia a federalizmus. (Davenport, 1992) 

 

Na rozdiel od tohto historizujúceho prístupu sa o reálnu historickú analýzu a de facto 

typológiu informačnej politiky pokúsila vo svojej monografii z roku 2007 Sandra Braman 

(Braman, 2007). V historickom slede identifikovala 5 najvýznamnejších etáp vývoja 

informačnej politiky a 5 historických typov „informačnej spoločnosti“: 
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1. Kmeňová informačná spoločnosť – jej identifikácia je postavená najmä na výskumoch 

antropológov v súčasných komunitách aborigénov v Austrálii. Profesor Eric Michaels (1948-

1988), jeden zo zakladateľov smeru tzv. vizuálnej antropológie, sa venoval skúmaniu 

podmienok života austrálskeho kmeňa Warlpiri. Jedným zo základných výstupov jeho 

výskumov bolo zbúranie mýtu o voľnom toku informácií v prehistorickej spoločnosti. Zistil, 

že znalosť sa v takomto prostredí považuje za najdôležitejšie vlastníctvo, lebo definuje rolu 

a status príslušníka kmeňa, ktoré sú základom pre interpersonálne a skupinové vzťahy. 

V spoločenstve existujú striktné pravidlá, ktoré definujú podmienky šírenia informácií 

v rámci kmeňa, ale aj smerom k iným komunitám. 

2. Rímska ríša predstavuje druhý historický model vývoja informačnej politiky. Rimanom 

sa pripisuje vynález viacerých nástrojov informačnej politiky, ktoré sa používajú dodnes, 

najmä nástrojov využívaných na riadenie a kontrolu, akými sú štát a armáda. Okrem toho 

majú Rimania prvenstvo v aplikácii takých bazálnych či sekundárnych nástrojov informačnej 

politiky, akými sú:  

• budovanie infraštruktúry – rozvoj cestnej siete bol jednou z priorít ríše, pramene 

uvádzajú, že v Ríme bolo funkčných cca 90 000 míľ cestných komunikácií; 

• optický signálny systém, ktorý zabezpečoval prenos informácií na diaľku medzi 

komunikačnými stanovišťami s pomocou svetelného znakového kódu; 

• vytváranie geografických príručiek a máp – najmä pre vojenské a mocenské účely; 

• pravidelné sčítavania obyvateľstva ríše. 

3. Katolícka cirkev sa zvykne považovať za najvýznamnejšiu „informačnú“ silu 

stredoveku. Okrem toho, že zaviedla vylepšený systém sčítania obyvateľstva cez detailnú 

evidenciu narodených a zomrelých (rok 1597), je známa aj zavedením organizácie účelových 

informačných kampaní (pápež Gregor XV a jeho Congregatio de propaganda fide – špeciálne 

oddelenie pápežskej administrácie, ktoré malo za úlohu rozširovanie katolicizmu od 17. 

storočia), vykonávaním priamej cenzúry (na základe obvinenia z kacírstva bolo možné 

kontrolovať a zakazovať či likvidovať nepohodlné knižné vydania) i nepriamej cenzúry 

(definovanie obmedzení/udeľovanie koncesií na šírenie tlačiarskeho lisu), ale aj podpory a 

kontroly vyššieho vzdelávania, napríklad prostredníctvom rádu jezuitov. 

4. 18. - 19. storočie – vývoj v priebehu týchto dvoch storočí bol postavený na niektorých 

inováciách z predchádzajúceho obdobia, najmä v oblasti používaných informačných štruktúr 

– išlo najmä o zavedenie takých zásadných zmien, ako bolo podvojné účtovníctvo či 

rozšírenie arabských číslic. Z ďalších zásadných technologických zmien možno spomenúť 
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zavedenie štandardizovaných tlačených formulárov a efektívnejších úložných dokumentových 

a dátových systémov, najmä pre účely armády, či formovanie moderného poštového systému, 

ktorý našiel svoje uplatnenie vo sfére štátu, armády, i jednotlivcov ako nástroj podpory 

obchodu.  

V období rozvoja impérií sa koloniálne vlády snažili o intenzívne zbieranie informácií 

o kolóniách, ktoré boli pod ich správou, smerovanie k byrokratickému národnému štátu, resp. 

k ideálnemu sociálnemu štátu si vyžadovalo rozsiahle zbery a analýzy údajov pre 

administratívu a sociálny systém v podobe evidencie obyvateľstva, analýz populácie, 

vzdelávacích kampaní a podobne. Vznikajú prvé pokusy o reguláciu v oblasti intelektuálnych 

práv, regulovanie služieb a technológií telegrafu a telefónu a v širšom kultúrnom kontexte 

dochádza k štruktúrovaniu tzv. „kultúrnych aspektov národa“ v podobe vytvárania 

jazykových slovníkov, gramatík, encyklopédií, univerzít a pod. Za jeden z vrcholných 

počinov tohto obdobia možno označiť vznik americkej ústavy v roku 1787, ktorá v sebe ako 

súčasť základných demokratických princípov integrovala otázky slobody slova, prejavu 

a zhromažďovania. 

5. 20. storočie je storočím nových médií a žánrov, objavujú sa napríklad filmy, komiksy. 

Spoločnosť začína reflektovať rozdiely medzi rozličnými typmi médií, napríklad medzi 

tlačou, vysielaním a telekomunikáciami, a vytvára pre ne aj odlišné princípy regulácie. Zatiaľ 

čo prostredníctvom tlače sa v spoločnosti maximalizuje slobodný tok informácií, princípy 

vysielania sú orientované na selektívnosť v podobe určenia relatívne malého počtu 

„speakerov“, ktorí dostanú licenciu a majú právo hovoriť k ostatným. Vzhľadom na to, že 

vysielanie má širší dosah a silnejší vplyv ako tlač, treba ho podľa názoru niektorých 

regulovať, okrem iného aj v záujme ochrany spoločnosti pred šírením „nevhodných“ 

informácií a ideí. 

Vďaka technologickej a ekonomickej náročnosti sa od svojich počiatkov telekomunikačné 

siete budovali a rozvíjali ako „prirodzené“ monopoly, teda gigantické podniky, ktoré boli 

zväčša vo vlastníctve štátu a ktoré nemali na trhu konkurenciu. 20. storočie prinieslo so sebou 

ako súčasť snáh o skvalitňovanie a zefektívňovanie fungovania tohto trhového segmentu 

potrebu zabezpečenia liberalizácie prístupu k telekomunikačným službám a deregulácie. 

K podobnému vývoju došlo aj v oblasti najnovšieho komunikačného supermédia, 

počítačových sietí a internetu, kde od počiatku 90. rokov 20. storočia pozorujeme snahy 

o reguláciu a iniciatívy zamerané na zvyšovanie kvality s ohľadom na rýchlosť a flexibilnosť 

siete a jej decentralizovanú štruktúru. Jednou z prvých lastovičiek v tejto oblasti bolo 



Informačná politika  J. Šušol a kol. 

18 
 

formulovanie politiky informačnej superdiaľnice v polovici 90. rokov vtedajším senátorom 

a neskorším viceprezidentom USA Al Gorom. 

20. storočie bola aj obdobím výrazného presadzovania medzinárodnej dimenzie 

v informačnej politike, tendencie, ktorá sa naštartovala v 19. storočí v súvislosti 

s medzinárodnou koordináciou autorskoprávnej legislatívy a vyvrcholila podpisom známej 

Bernskej dohody (Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works) v roku 

1886. V Japonsku sa začiatkom 60. rokov uskutočnili prvé pokusy s formulovaním politík 

podporujúcich experimenty so sociálnym využívaním nových informačných 

a komunikačných technológií, publikovali sa prvé analýzy a správy o politických vplyvoch 

konvergencie technológií. Vo Švédsku vola v roku 1981 vypracovaná tzv. Tengelinova správa 

pre švédsku vládu, v ktorej sa okrem iného konštatovalo, že zvýšená závislosť štátu na 

elektronických sieťach je významným zdrojom zraniteľnosti krajiny. O pár rokov predtým, 

v roku 1979 bola vo Francúzsku publikovaná správa dvoch výskumníkov, Simona Nora 

a Alaina Minca, tzv. Norova - Mincova správa o informatizácii spoločnosti (1978), ktorá 

analyzovala podmienky rozvoja telekomunikačného sektora vo Francúzsku a okrem iného 

upozorňovala na nebezpečenstvo dominancie USA v európskych sieťach. Správa bola jedným 

z hlavných impulzov pre rozvoj paneurópskej spolupráce v tejto oblasti. (Braman, 2007) 

 

Informa čná politika na úrovni podniku / organizácie 

Je pochopiteľné, že o niečo pragmatickejšie sa k definovaniu informačnej politiky 

pristupuje na úrovni podniku, resp. organizácie (company). Bobrovnikov napríklad pri 

charakterizovaní informačnej politiky kladie väčší dôraz na elektronickú komunikáciu. Vo 

svojej štúdii používa striedavo anglické termíny politics aj policy a chápe informačnú politiku 

ako formulovanie vízie toho, aké informácie o organizácii, a v akej postupnosti by mali byť 

prezentované internetovým užívateľom. V širšom ponímaní definuje tento pojem vo význame 

súboru pravidiel zaobchádzania s informáciami v rámci podniku. 

Bobrovnikov akcentuje význam 3 základných premenných, tzv. „informačných 

kvalifikátorov“ pri formulovaní princípov informačnej politiky:  

1. miera dostupnosti informácie – z tohto hľadiska možno informácie rozdeliť na 

dôverné, oficiálne a verejné, 

2. hodnota informácie – odvíja sa od vzťahu informácie vzhľadom k hlavnej aktivite 

spoločnosti; pričom platí aj časová závislosť – hodnota klesá s plynutím času, 

3. vzťah informácie k aktivitám spoločnosti – klasifikácia podľa jednotlivých oblastí 

činnosti organizácie a ich významu. 
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Cieľom informačnej politiky je potom prezentovať efektívne nástroje a pravidlá, ktoré 

pomôžu zákazníkom odhadnúť dôležitosť získanej informácie a využiť ju pre realizáciu 

záujmov spoločnosti, ale aj ich vlastných záujmov. 

 

 

Informačná politika organizácie (podľa Bobrovnikov, 2003) 

 

Termín informačná politika v podmienkach organizácie však bol používaný už dávnejšie. 

Rabenseifer ním na začiatku 90. rokov 20. storočia pomenúval sústavu zásad, spolu s 

komplexom opatrení na ich uplatňovanie. Zvyčajne sa tieto zásady a opatrenia týkajú takých 

oblastí fungovania organizácie, resp. informačného systému, akými sú: 

� systém správy dát, 

� služby informačného centra používateľom, 

� organizácia operatívneho riadenia činnosti informačného systému, napr. zásady 

komunikácie medzi centrálnym výpočtovým strediskom a decentralizovanými 

pracoviskami, pravidlá na uskutočňovanie zmien, ochrana dát, prístup k určitým dátam 

a pod., 



Informačná politika  J. Šušol a kol. 

20 
 

� zásady zaobstarávania hardvéru a softvéru, 

� obmedzenia v používaní všeobecného softvéru (operačné systémy, programovacie 

jazyky, databázové systémy a pod.), 

� pravidlá na projektovanie a programovanie aplikačných úloh (štandardy, 

dokumentácia, kontrola kvality, záväzné postupy a metódy a pod.), 

� národné a medzinárodné odporúčania a štandardy hlavnej činnosti organizácie. 

Účelom takto systémovo koncipovanej informačnej politiky je zabezpečiť, aby sa 

rozhodnutia vedenia organizácie týkajúce sa informačného systému neuskutočňovali pod 

tlakom udalostí alebo záujmových skupín, ale ako súčasť akcií vedúcich k vopred stanoveným 

cieľom. (Rabenseifer, 1993) 

Na inštitucionálnej úrovni vnímal informačnú politiku (information policy) aj Jacobides, 

ktorý ju definoval v pragmatickej rovine ako zbieranie a využívanie výkonových informácií 

v situáciách delegovanej autority, na podporu výkonných rozhodnutí a určenie odmien 

a stimulov. V takomto chápaní je monitorovanie aktivít a výkonov v organizácii kľúčovým 

komponentom informačnej politiky. Formulovanie princípov informačnej politiky sa vníma 

ako nástroj, ktorý poskytuje možnosť premyslieť organizačné štruktúry a systém stimulov 

a preskúmať štruktúru delegovania právomocí a vnútorných vzťahov (Jacobides, 2001). 

Pochopiteľne, vymedzenie informačnej politiky na úrovni organizácie má zväčša odlišné 

dimenzie v podmienkach nekomerčných subjektov, napríklad knižníc. V takomto prostredí sa 

kladie menší dôraz na faktory informačného manažmentu, oveľa viac sa zdôrazňuje aspekt 

zabezpečenia prístupu či služby. Podľa materiálu British Columbia Library Association 

(BCLA) informačná politika určuje, aké druhy informácií sa v organizácii zbierajú, vytvárajú, 

organizujú, uskladňujú, sprístupňujú, rozširujú a uchovávajú. Ďalej definuje také princípy ako 

– kto môže informáciu použiť, či sa za prístup platí a aká je cena informácií. Zvyčajne sa tieto 

pravidlá vzťahujú na prácu s vládnymi informáciami, informačná politika však stanovuje aj 

pravidlá, v rámci ktorých fungujú súkromní poskytovatelia informácií a médiá.  

V tomto zmysle informačná politika zahŕňa nasledujúce oblasti: 

• gramotnosť, 

• centralizácia a distribúcia spravovania spoločnosti, 

• informácia – jej tvorba a využívanie, 

• sloboda prístupu k informáciám, 

• ochrana súkromia, 

• práva intelektuálneho vlastníctva, 
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• uchovávanie archívnych kópií materiálov. (BCLA, 2003) 

Na základe uvedeného definovania obsahu informačnej politiky CLA (Canadian Library 

Association) pristúpila k vytvoreniu tzv. občianskej charty informačných práv (citizen’s 

charter of information rights), ktorá sumarizuje predstavu predovšetkým knižnično-

informačnej komunity o základných právach občanov v oblasti prístupu k informáciám.  

Podľa tejto charty všetci občania majú právo na: 

• gramotnosť 

• univerzálny, spravodlivý a cenovo primeraný prístup k informáciám 

• komunikáciu s ostatnými vo všetkých formátoch 

• prístup do verejného priestoru pre získanie nekomerčných informácií 

• širokú diverzitu zdrojov informácií 

• slušné pracovné miesto  

• súkromie osobných informácií 

• účasť na demokratickej tvorbe politiky 

• prístup k bezpečným telekomunikačným sieťam (BCLA, 2003). 

 

Vládna / štátna informačná politika 

Niekedy sa ako samostatný typ informačnej politiky vyčleňuje vládna, resp. štátna 

informačná politika (government information policy), teda politika, ktorá sa realizuje na 

úrovni štátneho celku a definuje ju vláda ako reprezentant najvyššej výkonnej moci v krajine, 

alebo parlament ako najvyšší zákonodarný orgán. 

Shapiro chápe tento pojem širšie a zahŕňa do jeho rámca 3 základné zložky: 

1. oblasť tvorby a rozširovania informácií, ktoré vláda vytvára pri svojej činnosti, pri 

spravovaní štátu, 

2. vývoj, regulácia a využívanie informačnej infraštruktúry (internet, telefónny systém, 

vysielanie, školy, knižnice...), 

3. inštitucionálna a právna infraštruktúra regulujúca prístup k informáciám (medzivládne 

dohody, pravidlá v oblasti súkromia, antitrustové zákony, štandardizácia, kódovanie 

a bezpečnosť, intelektuálne vlastníctvo atď.) (Shapiro, 1997). 

McClure vládnu informačnú politiku (information policy) vymedzuje ako súbor 

špecifických cieľov, ktoré formuluje vláda za účelom definovania tvorby, prístupu, 

manažovania, výmeny, bezpečnosti, zobrazovania, zbierania a iného využívania informácií. 

(McClure, 2008) 
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Vládna informačná politika má množstvo dôsledkov pre každodennú informačnú prax 

v krajine. Do značnej miery napríklad ovplyvňuje implementáciu informačných 

a komunikačných technológií, môže vytvárať rozdiely v postavení určitých typov aktérov v 

podobe výhod a nevýhod vo vzťahu k informáciám a ich využívaniu, ovplyvňuje iné systémy 

politík, riadi fungovanie inštitúcií, určuje parametre vládnych informačných aktivít, 

významne ovlyvňuje politické, spoločenské a ekonomické podmienky práce s informáciou. 

Skúsenosti s vládnou informačnou politikou napovedajú, že politické aktivity nemajú 

vždy za cieľ podporovať rast a implementáciu nových technológií súvisiacich s informáciou, 

v niektorých prípadoch ide skôr o obmedzovanie prístupu k vybraným typom informácií. Vo 

všeobecnosti však platí, že nové informačné a komunikačné technológie často nútia vlády 

meniť politiku tak, aby sa vyrovnávala s novým technologickým prostredím. 

Túto technologickú determináciu práva formuluje Reidenberg v podobe konceptu tzv. Lex 

informatica („informatický zákon“), ktorý odzrkadľuje princíp formulácie pravidiel 

informačnej politiky cez technológie. Vychádza pritom z analógie k situácii stredovekých 

pocestných kupcov, ktorých činnosť sa riadila tzv. Lex Mercatoria, obchodným zákonom, 

ktorý bol nezávislý od pravidiel lokálnych mocipánov a jeho cieľom bolo zabezpečenie 

základnej „férovosti“ vo vzťahoch medzi obchodníkmi. 

Problémom v oblasti sieťovej komunikácie v globalizovanom svete je často slabá 

harmonizácia legislatívy na medzinárodnej úrovni. Základné princípy informačnej politiky 

síce boli ustanovené zákonmi, ale v informačnej spoločnosti zákon a vláda nie sú jedinými 

zdrojmi stanovovania pravidiel. Dôležitú úlohu zohrávajú aj technologické možnosti 

a systémový dizajn. Lex informatica možno charakterizovať ako súbor pravidiel pre 

informačné toky, ktoré sú „vnútené“ technológiou. Politici týmto pravidlám musia rozumieť 

a podporovať ich zmysluplné využívanie. Tak ako technológie vytvárajú potenciálne 

konflikty tým, že stavajú do protikladu aktuálne technologické možnosti a tradičnú 

legislatívu, sú na druhej strane schopné aj ponúkať nové riešenia pre pravidlá informačnej 

politiky. Ako príklad možno spomenúť metadáta či rozličné komunikačné schémy 

a protokoly, ktoré poskytujú nástroje na podporu riešenia viacerých pálčivých problémov 

súčasnej komunikácie – filtrovanie/selektovanie obsahu, anonymizácia používateľov, kontrola 

zaobchádzania s dielom a podobne. 

Na základe uvedeného Reidenberg identifikuje 3 základné oblasti informačnej politiky 

ako súčasť spomínaného lex informatica:  

• zaobchádzanie s obsahom,  

• zaobchádzanie s osobnými informáciami, 
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• ochrana vlastníckych práv. (Reidenberg, 1998) 

Na vládnej, mocenskej či legislatívnej úrovni vníma informačnú politiku aj Sandra 

Braman. Charakterizuje ju ako širokú oblasť, v rámci ktorej sa konkrétne právne systémy 

objavujú, menia a zanikajú, pričom zahŕňa etické a behaviorálne normy, diskurzné zvyklosti, 

kultúrnu prax, znalostné štruktúry, organizačné formy, rozhodovanie v privátnom sektore 

i súkromí, i samotné technológie ako aj formálne zákony a nariadenia oficiálne uznávaných 

vlád. Informačná politika v tomto zmysle zahŕňa: 

• vládu – formálne inštitúcie zákona, 

• vládnutie – rozhodovanie s konštitučnými (štrukturálnymi) efektmi, či už sa 

odohrávajú vo verejnom alebo súkromnom sektore, formálne alebo neformálne, 

• vládnu kultúru („governmentality“) – kultúrne predispozície a prax, ktoré produkujú 

a reprodukujú podmienky umožňujúce konkrétne formy vlády a vládnutia (Braman, 

2007). 

Ako sme už konštatovali, jedným zo základných prejavov informačného veku je 

skutočnosť, že legislatívne prostredie moderných krajín je doslova preplnené zákonmi 

a normami, ktoré súvisia s informáciami a komunikáciou. Dokladom toho je napríklad 

skutočnosť, že počas zasadnutia 107. kongresu v USA (roky 2001-2003) bolo podľa 

oficiálnych štatistík prerokovávaných viac ako 600 zákonov súvisiacich len s internetom. 

(Braman, 2004) 

 

Informa čná a komunikačná, resp. mediálna politika 

Z predchádzajúcich podkapitol je zrejmé, že informačnú politiku do značnej miery 

formuje snaha určitej organizácie, spoločnosti či štátu vyrovnať sa s využívaním nových 

technológií informačných a komunikačných procesoch. Na základe toho sa v odbornej 

literatúre niekedy zvyknú uvádzať samostatné termíny informačná a komunikačná politika, 

resp. technologická politika („information communications and technology policy“). V zásade 

však tento termín reflektuje ten istý obsah ako informačná politika vo všeobecnosti, prípadne 

o niečo užšie chápanie v podobe politiky zavádzania a využívania informačných 

a komunikačných technológií v organizácii. (Bound, 2006) 

V podstatne užšom a historicky už zrejme prekonanom význame možno v tomto kontexte 

používať aj termín telekomunikačná politika, ktorý postihuje pravidlá fungovania telefónnych, 

káblových, satelitných a bezdrôtových transmisií a počítačových sietí. (napr. BCLA, 2003) 
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Obsah pojmu IKT politika si možno priblížiť na príklade prístupu ICT Programme 

Committee Európske únie, ktorý pracuje na implementácii takzvaného 7. rámcového 

programu (projektovaného na roky 2007-2013) Európskej komisie pre výskum a 

technologický rozvoj. Work programme na roky 2009-2010 obsahoval 10 základných 

výskumných priorít, ktoré odrážajú primárne zameranie rozvoja informačných 

a komunikačných technológií v európskom priestore. Priority a ich špecifikácie boli 

formulované nasledovne: 

1. prekonávanie technologických prekážok a posilňovanie priemyselných predností 

Európy – budovanie sieťovej a servisnej infraštruktúry, kontextovo orientovaných 

a ľahko využiteľných IKT systémov; 

2. aplikácia IKT pri riešení socio-ekonomických výziev Európy – digitálne knižnice 

a obsah, udržateľná a personalizovaná zdravotná starostlivosť, environmentálna 

udržateľnosť, inklúzia a široká účasť na vláde; 

3. Joint technology initiative – prepájanie úsilia verejného a súkromného sektora na 

získanie väčšieho objemu investícií do vedy a výskumu; 

4. vývoj globálnych partnerstiev; 

5. zahrnutie malých a stredných podnikov do rozvoja inovácií; 

6. prispievanie k európskym a globálnym štandardom; 

7. podpora využitia internetového protokolu verzia 6 (Ipv6) – okrem iného s cieľom 

rozšírenia adresovacieho priestoru internetu; 

8. zapojenie používateľa do výskumného cyklu – dôraz na užívateľsky-orientované 

metodológie, vytváranie tzv. Living Labs („živé laboratóriá“) orientovaných na 

prekonanie priepasti medzi technológiami a aplikáciami; 

9. socio-ekonomická dimenzia IKT – aplikácia technológií vyžaduje zručnosti a znalosti 

užívateľov, má vplyv na rast, produktivitu a znalostný kapitál; 

10. európska technologická platforma (ETP) v IKT – prepojenie priemyselných 

a akademických výskumných kapacít Európy s dôrazom na koordináciu výskumu 

(European, 2009). 

 

Tématický záber informačnej politiky v praxi  

Postupne, s rozvojom technológií sa interpretácia legislatívnych princípov v mediálnom 

prostredí stratifikovala, separovali sa rozličné dimenzie, podľa ktorých sa práva 

a zodpovednosti diferencovali. Tieto dimenzie definujú odlišné podmienky tvorby, 
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rozširovania a využívania informácií a slúžia zároveň ako nástroj typologizácie informácií 

v mediálnej komunikácii. Medzi tieto dimenzie patrí napríklad: 

• kontext – verejný vs súkromný 

• obsah – politický vs ekonomický vs kultúrny vs osobný 

• žáner – fakt vs fikcia, fakt vs názor, správa vs história 

• hovorca - verejný vs súkromný, individuálny vs korporátny vs vládny 

• príjemca – dobrovoľný vs nedobrovoľný, dospelý vs nedospelý, kompetentý dospelý 

vs nekompetentný dospelý 

• politické podmienky – vojna vs mier, voľby vs medzivolebné obdobie (Braman, 2007) 

Praktická realizácia informačnej politiky v podobe zákonov, nariadení, iniciatív či 

rozvojových programov môže naberať rozličné obsahové smerovania. Toto smerovanie, jeho 

záväznosť a intenzita je do značnej miery závislé od úrovne, na ktorej sa daná informačná 

politika formuluje a realizuje. Je zrejmé, že iné spoločenské, technologické či legislatívne 

témy môžu mať prioritu z hľadiska individuálnej organizácie a iné z hľadiska celosvetového 

vývoja. V tejto časti textu si pripomenieme len niektoré obsahové náplne informačnej 

politiky, podrobnejšie a z viacerých uhlov pohľadu sa im budeme venovať pri prezentácii 

jednotlivých vybraných organizácií a inštitúcií, ktoré sa venujú skúmaniu a praktickému 

nastavovaniu princípov informačnej politiky. 

Profesor Charles McClure, jeden z významných teoretikov z oblasti informačnej politiky 

konštatuje, že informačná politika zahŕňa širokú škálu otázok, týkajúcich sa súkromia, 

utajenia a bezpečnosti vládnych záznamov, informačného prístupu, vyhľadávania 

a využívania informácií, slobodného prístupu k informáciám a transparentnosti vládnych 

informácií, intelektuálneho vlastníctva, e-governmentu, vierohodnosti vládnych informácií, 

informačných a komunikačných technológií a informačného manažmentu. (McClure, 2008) 

Európska komisia v posledných rokoch podporila prípravu série výskumných správ, 

venovaných rozvoju informačnej spoločnosti v Európe. Z pohľadu smerovania k informačnej 

spoločnosti sú európske priority informačnej politiky prehľadne nastavené napríklad v správe 

CEE Information Society Benchmarks z roku 2004 (summary_report.pdf) a reprezentujú ich 

nasledujúce tematické okruhy: 

• Telekomunikačná infraštruktúra – rozvoj a modernizácia technológií zabezpečujúcich 

sieťovú komunikáciu, 

• Internet – rozvoj siete s dôrazom na také aspekty, ako je prístup obyvateľstva 

a využívanie jeho služieb, cena a dostupnosť (najmä finančná), 
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• Vzdelávanie smerujúce k tomu, aby občania boli schopní využívať informácie 

komunikované cez nové technológie, 

• Pracovisko – zvyšovanie IKT zručností a využívanie technológií v pracovnom 

procese, so zameraním na také špecifické oblasti ako e-learning, e-commerce, e-

business, telepráca, 

• Zdravie – využívanie sieťových technológií pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, 

smerovanie k technológiám e-health, 

• Bezpečnosť – všetky aspekty bezpečnosti vzťahujúce sa k údajom na nete, ochrana 

dát, ochrana osobných údajov, zabezpečenie prístupu k dátam atď., 

• Digitálne priepasti – intervencia štátu v zmysle odstraňovania diskrepancií 

v možnostiach využívania elektronických technológií a zdrojov medzi rôznymi 

skupinami obyvateľstva, ale aj medzi rôznymi štátmi či regiónmi. 

Iným spôsobom, so širším teoretickým backgroundom štruktúruje obsah informačnej 

politiky ponuka kurzov v špecializácii IPOL (Information Policy) na Univerzite v Michigane, 

School of Information. Problematiku informačnej politiky tu vymedzujú v nasledujúcich 

oblastiach: 

• bezpečnosť dát a súkromie: právne, politické a podnikateľské otázky 

• intelektuálne vlastníctvo a zákon o informáciách  

• informácia a kontrola  

• digitálna vláda: informačné technológie a demokratická politika / správa  

• systémy, siete a weby  

• ochrana súkromia: politika, prax a technologické otázky  

• riadenie a politika  

• mikroekonomika a informační profesionáli  

• teória hier  

• vládne informácie: problémy, zdroje a politika  

• etika, hodnoty a informačné dilemy  

• manažment elektronických záznamov  

• informačné technológie a medzinárodný vývoj (University of Michigan, School of 

Information (http://www.si.umich.edu/msi/ipol.htm)) 

Uvedený obsah reflektuje akademické zameranie vo vnímaní informačnej politiky, 

pochopiteľne obsahuje aj témy či smerovania, ktoré predstavujú doplnkové a podporné 
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poznatky k tejto problematike, ako je napríklad vzťah informácií a oblasti kontroly a riadenia, 

teória hier či mikroekonomika. 

Ešte podrobnejšiu špecifikáciu obsahu informačnej politiky možno nájsť na blogu 

Information Policy (http://www.i-policy.org/), ktorý mapuje aktuálne dianie v oblasti 

informačnej politiky v rozvíjajúcej sa informačnej spoločnosti v celosvetovom meradle. 

V rámci tohto informačného zdroja sa príspevky tagujú s využitím 18 kategórií, odrážajúcich 

základné oblasti pôsobenia informačnej politiky. Ide o problematiku: 

• digitálneho obsahu 

• kybernetického zločinu 

• e-activizmu 

• e-ekonómie 

• e-stratégií a politiky  

• vzdelávania / e-learningu 

• správy a vlády / e-government 

• infraštruktúry 

• právnych otázok  

• médií 

• mobilnej a bezdrôtovej komunikácie 

• hudby 

• sieťového ochodu  

• open source technológií 

• súkromia a bezpečnosti  

• sociálnych médií 

• technológií, výskumu a vývoja 

• telecentier / telededín. 

 

Informa čná politika a informačná spoločnosť (EU) 

Informačná spoločnosť sa zvyčajne definuje ako ďalší vývojový stupeň vo vývoji ľudskej 

civilizácie, ktorý nahrádza, resp. na novú úroveň transformuje tradičnú (buržoáznu) 

demokraciu. Rankov ju charakterizuje (v súlade s Bellom) ako spoločnosť, kde informačné 

technológie nahrádzajú prácu, poznanie nahrádza kapitál a vlastníctvo informácií znamená 

moc. Na rozdiel od predchádzajúcich typov spoločensko-politických formácií dominantnou 

hospodárskou sférou v tejto spoločnosti sú služby a masívne využívanie informačných a 
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komunikačných technológií je základom toho, že celosvetová literárna, umelecká či vedecká 

tradícia sa prepoja do univerzálnej a všeobecne dostupnej kultúry „veľkej ekumény“. 

(Rankov, 2006) 

Vznik informačnej spoločnosti možno považovať za prirodzený vývoj spoločenskej 

formácie pod vplyvom rozvoja informačných a komunikačných technológií a následných 

zmien v jej ekonomickej a politickej štruktúre. Nie je to však zďaleka vývoj samovoľný. 

Vzhľadom na to, že informačná spoločnosť sa postupne stala „svätým grálom“ a cieľom, ku 

ktorému sa snažia smerovať všetky rozvinuté krajiny sveta, jej budovanie je procesom 

realizovaným cez rozličné politické zásahy, definovanie smerovania, ovplyvňovanie, a teda 

projektovanie v podobe informačnej politiky. 

Systematickejšie reflektovanie problematiky informačnej spoločnosti na vládnej úrovni 

v podobe formulovania politických cieľov má svoje korene v krajinách, kde sa zárodky 

informačnej spoločnosti začali objavovať v praktickej podobe – najmä v Spojených štátoch 

amerických a Japonsku. Európska únia sa začala tejto problematike cieľavedomo venovať až 

začiatkom 90. rokov 20. storočia, konkrétne na zasadaní Rady EU v Bruseli v roku 1993. 

Významným medzníkom bol summit členských štátov EU na gréckom ostrove Korfu, kde bol 

v júni 1994 prerokovaný a schválený dokument Európa a globálna informačná spoločnosť 

(Europe and the global information society. Recommendation to the European Council). 

Tento dokument sa neskôr stal známym ako tzv. Bangemannova správa, podľa jedného z jeho 

hlavných tvorcov, komisára Európskej komisie Martina Bangemanna.  

Len o mesiac neskôr bol prijatý ďalší významný dokument – Akčný plán Európska cesta k 

informačnej spoločnosti (Europe’s way to the information society. An Action Plan). 

V súvislosti s narastajúcim významom problematiky informačnej spoločnosti bol v decembri 

1994 v Bruseli založený Information Society Project Office (ISPO), ktorý sa neskôr 

transformoval na Information Society Promotion Office. 

Vo februári 1995 sa v Bruseli uskutočnila konferencia o informačnej spoločnosti krajín 

G7 a Európskej komisie. V počiatočných fázach komerčného rozvoja internetu jej cieľom 

bolo poskytnúť príslušným ministrom možnosť diskutovať o prostriedkoch na podporu 

a propagáciu inovácií a rozvoja nových technológií, vrátane implementácie otvorenej, 

celosvetovej informačnej infraštruktúry. S ohľadom na rozvoj informačnej spoločnosti 

konferencia vytýčila 8 prioritných smerov: 

1. posilnenie rozhodujúcej úlohy súkromného sektora – informačná infraštruktúra a 

služby majú byť predmetom hospodárskej súťaže, 
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2. definovanie univerzálnych služieb a sieťových prepojení v celej EÚ, aj v iných 

častiach sveta, 

3. zabezpečenie financovania rozvoja informačnej spoločnosti s účasťou súkromného 

sektora, 

4. podpora kultúrnej a jazykovej rozmanitosti, 

5. ochrana súkromnej sféry, šírenie informácií pri zachovaní ich dôvernosti, 

6. spolupráca s hospodársky menej rozvinutými krajinami, 

7. posilnenie povedomia zástupcov priemyselného sektora o podnikateľských 

možnostiach, ktoré poskytuje rozvoj informačnej spoločnosti, 

8. propagácia vo verejnosti, zabezpečenie prístupu širokých občianskych más k 

školeniam na všetkých úrovniach vzdelávania. (Brečka, 2000) 

Problematika informačnej spoločnosti si pochopiteľne našla miesto aj medzi aktivitami, 

ktoré boli súčasťou prístupového procesu krajín strednej a východnej Európy. V júni 1995 sa 

uskutočnilo z podnetu Európskej komisie v Bruseli Prvé Fórum EU a krajín strednej a 

východnej Európy na ministerskej úrovni o informačnej spoločnosti. Európska komisia 

v súvislosti s Bangemannovou správou otvorila diskusiu o zapojení asociovaných krajín do 

aktivít EU a pilotných projektov v rámci implementácie politiky Informačnej spoločnosti.  

Fórum malo v nasledujúcich rokoch ešte dve pokračovania, v roku 1996 (Praha) a 1997 

(Brusel) a venovalo sa riešeniu takých tém ako inštitucionálny a legislatívny rámec 

informačnej spoločnosti, infraštruktúra a financovanie, štandardy a technická regulácia, 

spolupráca v oblasti vedy a výskumu, vzdelávanie a školenia či aplikácie vo verejnej správe. 

Pozitívom týchto akcií bola skutočnosť, že na rokovaniach sa zúčastnili nielen oficiálne 

vládne delegácie z asociovaných krajín EU, ale aj zástupcovia priemyslu a výskumu. 

V júli 1997 sa uskutočnila celoeurópska ministerská konferencia “Globálne informačné 

siete – využitie potenciálu“ v Bonne. Bola reakciou európskeho kontinentu na obdobné 

aktivity, ktoré už niekoľko rokov prebiehali najmä v USA – napríklad iniciatíva 109 univerzít 

v projekte „Internet 2“ (október 1996), projekt „Nová generácia Internetu“ (október 1996), či 

projekt prezidenta Clintona „Rámec pre globálne elektronické obchodovanie“ (júl 1997). 

Bonnská konferencia otvorila proces analýzy dôležitých aspektov politiky informačnej 

spoločnosti v Európe najmä v oblasti legislatívy, ekonomických a sociálnych dopadov a 

pilotných akcií, s cieľom podporiť procesy obchodovania na báze nových informačných a 

telekomunikačných technológií. 

Významným medzníkom v rozvoji európskej informačnej politiky v oblasti informačnej 

spoločnosti bolo zasadanie Európskej rady v Lisabone v marci 2000, na ktorom bol 
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formulovaný strategický cieľ, podľa ktorého by sa EÚ mala do roku 2010 stať 

„najdynamickejšou a najkonkurencieschopnejšou vedomostnou ekonomikou na svete“. 

Hlavným nástrojom smerovania k tomuto cieľu, ktorý bol nazvaný Lisabonská stratégia, má 

byť tzv. „vedomostný trojuholník“, ktorý tvoria vedomosti, spolu s výskumom a technikou, a 

vzdelávaním a inováciou. 

V rokoch 2000 a 2001 boli položené základy iniciatívy „eEurope – An Information 

Society for All“ (eEurope – Informačná spoločnosť pre všetkých). Najskôr sa v máji 2000 vo 

Varšave uskutočnila ministerská konferencia „Informačná spoločnosť – urýchlenie európskej 

integrácie“, účastníci ktorej sa zhodli na potrebe zahrnúť do národných akčných plánov 

kandidátskych krajín ciele vytýčené na Lisabonskom summite. Na zasadaní rady EU v júni 

2001 v Göteborgu bol prijatý spoločný akčný plán informatizácie spoločnosti eEurope+, 

ktorého cieľom bolo urýchlenie reforiem a modernizácia ekonomík kandidátskych krajín, ako 

aj zlepšenie a zvýšenie ich konkurencieschopnosti vo vyspelej Európe. Centrálnou 

koordináciou aktivít informačnej spoločnosti bol od novembra 2003 poverený spoločný výbor 

vysokých zástupcov členských krajín a Európskej komisie – eEurope Advisory Group. 

V júni 2005 Európska komisia spustila päťročný program i2010 – A European 

Information Society for growth and employment, ktorý stanovil v oblasti informačnej 

spoločnosti a médií pre Európsku úniu tri priority: 

1) vytvorenie jednotného európskeho informačného priestoru, ktorého hlavným cieľom 

je podpora otvoreného a konkurencieschopného vnútorného trhu v oblasti informačnej 

spoločnosti a médií, 

2) zintenzívnenie inovácií a investícií v oblasti informačných a komunikačných 

technológií, ktoré by mali napomôcť nárastu počtu aj kvality pracovných miest, 

3) vybudovanie európskej informačnej spoločnosti pre všetkých občanov s dôrazom na 

trvalo udržateľný rozvoj, lepšie verejné služby a vyššiu kvalita života. 

V marci 2006 bol zriadený nový koordinačný výbor Európskej komisie a členských 

štátov, tzv. High Level Group, ktorý plní koordinačnú funkciu aktivít EU zameraných na 

problematiku informačnej spoločnosti. V rámci High Level Group boli kreované 3 špeciálne 

podvýbory orientované na oblasť informatizácie vo sfére vlády a samosprávy, sociálnych vecí 

a zdravotníctva – teda eGovernment, eInclusion a eHealth. Od roku 2005 sa Európska komisia 

a členské štáty EU pravidelne stretávajú a riešia zásadné medzinárodné problémy informačnej 

spoločnosti na špecializovaných ministerských konferenciách v rámci iniciatívy i2010 (2005 

– Londýn, 2006 – Helsinky, 2008 – Brdo, Paríž, 2009 – Visby). 
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Na Slovensku sa problematika informačnej spoločnosti na politickej rovine v podobe 

oficiálnych vládnych programov či dokumentov začala reflektovať pomerne neskoro. 

Národná rada SR dodnes nemá špeciálny orgán, ktorý by sa zameriaval na problematiku 

informačnej spoločnosti či informatizácie. Otázky prienikového charakteru, ktoré súvisia 

s informatizáciou, však na svojich zasadnutiach riešia viaceré výbory NR SR, napr. Výbor pre 

kultúru a médiá, pre verejnú správu a regionálny rozvoj, pre hospodársku politiku. 

Prvým uceleným dokumentom na úrovni vlády Slovenskej republiky bola schválená 

Štátna politika informatizácie spoločnosti v júni 2001. V januári 2004 vláda SR schválila 

Stratégiu informatizácie spoločnosti v podmienkach SR a súvisiaci Akčný plán. Od novembra 

2004 sa celá problematika informatizácie spoločnosti stala súčasťou projektu MINERVA. 

Po parlamentných voľbách v roku 2006 sa nová vláda SR vo svojom Programovom 

vyhlásení v auguste 2006 na viacerých miestach prihlásila k podpore a implementácii 

informačnej spoločnosti, boli schválené viaceré dokumenty jednotlivých rezortov (školstva, 

financií, zdravotníctva) súvisiace s implementáciou informačnej spoločnosti. 

Špeciálne postavenie v politickom systéme SR má v súvislosti s programom rozvoja 

informačnej spoločnosti Úrad splnomocnenca vlády SR pre informačnú spoločnosť.  

Splnomocnenec vlády SR koordinuje plnenie úloh v oblasti informačnej spoločnosti. Pri 

výkone svojej funkcie sa riadi Ústavou SR, ústavnými zákonmi, zákonmi, právne záväznými 

aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie, inými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi a uzneseniami vlády ako aj medzinárodnými zmluvami. Splnomocnenec má 

postavenie poradného orgánu vlády SR a za výkon svojej funkcie je zodpovedný vláde SR. 

Jeho činnosť riadi predseda vlády Slovenskej republiky. 

Jedným z najaktívnejších vládnych rezortov v tejto oblasti je Ministerstvo financií SR. 

Rieši otázky súvisiace s informačnou politikou z hľadiska jeho pôsobnosti, so zameraním 

najmä na finančné, daňové záležitosti, ale aj verejnú správu vo všeobecnosti. Toto 

ministerstvo je zodpovedné za prevádzku webového portálu Informatizácia 

(http://informatizacia.sk/), mapujúceho aktuálne dianie v oblasti informatizácie a informačnej 

politiky na Slovensku. 
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3. Inštitúcie a organizácie výskumu a tvorby informačnej politiky 

 

Foundation for Information Policy Research – Nadácia pre výskum informačnej politiky 

(http://www.fipr.org) 

Ide o nezávislú inštitúciu so sídlom vo Veľkej Británii, ktorá sa venuje skúmaniu vzťahu 

medzi vývojom informačných a komunikačných technológií a spoločnosťou. Medzi jej hlavné 

ciele patrí identifikácia smerov technického vývoja, ktoré majú potenciálne významný 

sociálny dopad, podpora a realizácia výskumu alternatív verejnej politiky, zvyšovanie 

verejnej podpory a dialógu medzi odborníkmi v oblastiach vývoja technológií a tvorby 

a realizácie informačnej politiky v Spojenom kráľovstve a v Európe. 

Kľúčové oblasti pôsobenia nadácie možno zhrnúť do nasledujúcich bodov: 

• Dôvera a jej vplyv na e-commerce a e-government 

• Intelektuálne vlastníctvo a problematika „verejnej domény“, teda diel, ktoré nie sú 

autorsky chránené 

• Medzinárodné právo a jeho špecifiká vo sfére internetu 

• Dohľad a bezpečnosť ako faktory 

• Akademická sloboda 

• Kontrola exportu 

Počas svojho fungovania nadácia usporiadala viacero konferencií a vydala publikácie 

zamerané na niektoré špecifické témy, ako je elektronické hlasovanie, ekonomické aspekty 

informačnej bezpečnosti, pomýlená identita či spravodlivé usporiadanie v oblasti 

autorskoprávnej legislatívy. 

 

The Center for Information Policy Research (CIPR) – Centrum pre výskum informačnej 

politiky (http://www4.uwm.edu/cipr/) 

Centrum bolo založené v roku 1998, ako súčasť University of Wisconsin v meste 

Milwaukee, School of Information Studies. Venuje sa výskumu v oblasti informačnej 

politiky, v tejto oblasti organizuje rozsiahlu prednáškovú činnosť, konzultačné služby, 

konferencie. Agenda sa sústreďuje na sociálne, etické, ekonomické, právne a technické 

aspekty informácií a informačných technológií. Medzi najvýznamnejšie témy patria: 

• Intelektuálne vlastníctvo 

• Súkromie 

• Rovnosť prístupu k informáciám 
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• Etika využívania informácií a informačných služieb 

• Cenzúra 

• „Kybernetická“ legislatíva (Cyberlaw) 

• Vládna, korporátna a medzinárodná informačná politika 

 

The Digital Future Coalition (DFC) – Koalícia pre digitálnu budúcnosť (http://www.dfc.org/) 

Hlavným cieľom koalície je prinásať nové podnety pre hľadanie rovnováhy v legislatíve a 

verejnej politike medzi dvoma zdanlivo protichodnými oblasťami – ochranou intelektuálneho 

vlastníctva a poskytovaním verejného prístupu k informáciám. Koalícia vznikla ako výsledok 

spolupráce mnohých amerických neziskových vzdelávacích, vedeckých, knižničných 

a spotrebiteľských skupín a organizácií, spolu s významnými komerčnými obchodnými 

organizáciami reprezentujúcimi najvýznamnejšie firmy v elektronike, telekomunikáciách, 

výpočtovej technike a sieťových technológiách. Zohrala významnú úlohu v debate o aplikácii 

zákona o intelektuálnom vlastníctve do oblasti digitálnych sietí. 

Založili ju v roku 1995 ako odpoveď na zverejnenie dokumentu White Paper on 

Intellectual Property and the National Information Infrastructure, ktorý bol základným 

dokumentom Clintonovej administratívy otvárajúcim diskusiu o novej forme autorskoprávne 

legislatívy v elektronickom sieťovom prostredí. White Paper odporúčal významné zmeny v 

existújúcom zákone o copyrighte za účelom zvýšenia bezpečnosti vlastníckych práv pre 

tvorcov filmov, vydavateľov a pod. Členovia DFC rozpoznali, že ak by návrhy na nové 

princípy informačnej politiky boli implementované do legislatívy, vzdelávací sektor, podniky, 

knižnice a bežní používatelia informácií by boli vážne obmedzení vo svojich snahách o 

využitie prínosov digitálnych sietí. 

 

The Electronic Frontier Foundation (EFF) – Nadácia elektronického pohraničia 

(http://www.eff.org/) 

Nadácia vznikla, podobne ako DFC, ako reakcia na nové technologické a legislatívne 

podmienky v elektronickom prostredí. Pomenovanie bolo koncipované na základe analógie so 

situáciou, ktorá bola v uplynulých storočiach typická pre Ameriku v súvislosti s postupom 

civilizácie smerom na západ. Tzv. „divoký západ“ predstavoval v tom období neprebádané 

teritórium, ktoré prinášalo všetkým pionierom netušené možnosti hľadania ekonomických 

výhod bez ohľadu na legislatívne obmedzenia. 
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EFF bola založená v roku 1990 ako nezisková príspevková organizácia pod heslom „the 

first line of defense“, teda prvá línia obrany. Vo svojej činnosti konfrontuje aktuálne otázky 

spojené s obranou slobody prejavu, súkromia, inovácie a spotrebiteľských práv, s dôrazom na 

digitálne prostredie. Je postavená na využívaní skúseností právnikov, politických analytikov, 

rôznych skupín aktivistov a technológov, ktorí bojujú za práva spotrebiteľov a verejnosti.  

V praktickej rovine sa nadácia zastáva práv verejnosti vo forme podpory a realizácie 

súdnych pojednávaní s korporáciami, propagačnej činnosti a útokov na nevhodnú legislatívu, 

poskytuje poradenské služby pre tých, ktorí sa podieľajú na formulovaní informačnej politiky, 

stará sa o vzdelávanie tlače a verejnosti. 

 

The Telecommunications and Information Policy Institute (TIPI) – Inštitút pre 

telekomunikačnú a informačnú politiku (http://www.utexas.edu/research/tipi/) 

Založili ho v roku 1996 v rámci The University of Texas, v meste Austin, ako nástroj 

hľadania odpovedí na výzvy, ktoré v tej dobe poskytoval rozvoj telekomunikácií v Texase. 

V súčasnosti hrá kľúčovú úlohu v poradenstve pre verejný aj súkromný sektor, stanovuje 

priority a rozdeľuje zdroje na štátnej, národnej i medzinárodnej úrovni. Ide o 

interdisciplinárny inštitút, ktorý angažuje vedcov z rôznych oblastí akademického pôsobenia 

University of Texas, predkladá návrhy a podporuje implementáciu analýz informačnej 

politiky a výskumných iniciatív. Hlavné oblasti výskumu možno zosumarizovať v 5 

základných bodoch: 

• Digitálne médiá, 

• Telekomunikácie – špeciálne kreovaný Rural Policy Research Institute 

Telecommunications Panel sa orientuje primárne na program internetového pripojenia 

vo vidieckom prostredí,  

• Ekonomika digitálneho sveta – program Information and Telecommunications 

Technology and Economic Development podporuje výskum smerujúci k vytvoreniu 

komplexnej mapy vzorov súčasnej telekomunikačnej infraštruktúry, sledovanie 

výstupov spojených s federálnymi a štátnymi programami. 

• Bezdrôtový prístup – rozvoj technológií zabezpečujúcich komunikáciu cez internet 

bez potreby pevného pripojenia, 

• Digitálna priepasť – preklenovanie rozdielov medzi informačne bohatými 

a informačne chudobnými krajinami a sociálnymi skupinami. 
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The Office of Information and Regulatory Affairs (OIRA) – federálny úrad ustanovený 

Kongresom USA r. 1980 v rámci tzv. Paperwork Reduction Act. Je súčasťou Office of 

Management and Budget, ktorý je agentúrou v rámci Executive Office prezidenta USA. 

Zamestnáva politických nominantov aj kariérnych civilných pracovníkov. OIRA tiež vyvíja 

a dozerá na implementáciu vládnych politík v niekoľkých oblastiach, vrátane informačnej 

kvality a štatistických noriem. 

Súčasťou OIRA je sekcia pre informačnú politiku (Information policy) – 

http://www.whitehouse.gov/omb/inforeg_infopoltech/. Zaoberá sa výskumom a praktickými 

dopadmi takých tém ako sú: 

• vládne iniciatívy zamerané na kvalitu informácií 

• webové sídlo zamerané na kvalitu informácií špecificky v kontexte aktivít OMB 

(Office of Management and Budget) 

• dokumenty informačnej politiky 

• počítačová bezpečnosť 

• ochrana súkromia 

• referenčné materiály k ochrane súkromia 

• Government Paperwork Elimination Act (GPEA) – vládny zákon o eliminácii papiera 

• zákon o reforme slobodného prístupu k informáciám 

 

The International Communication and Information Policy (CIP) group – medzinárodná 

skupina pre komunikačnú a informačnú politiku (http://www.state.gov/e/eeb/cip/) 

Ide o jednu zo 7 tematicky orientovaných organizácií v rámci Bureau of Economic, 

Energy, and Business Affairs, ktoré je súčasťou amerického ministerstva zahraničných vecí 

(U.S. Department of State). Zameriava sa predovšetkým na podnikateľské prostredie a ciele: 

• podpora možností obchodu pre americké IKT a telekomunikačné spoločnosti a tvorby 

pracovných miest doma (otváranie zahraničných trhov, zabezpečenie spravodlivej 

súťaže)  

• podpora pokroku IKT a telekomunikačných technológií (politika akceptácie 

rozličných štandardov, aby „si trh mohol vybrať“) 

• podpora prístupu a rozvoja IKT a telekomunikačných technológií na skvalitnenie 

vzdelávania, zdravia a blahobytu svetovej populácie  

• ochrana záujmov národnej bezpečnosti (právne režimy na zabránenie zneužívania IKT 

na ilegálne či deštrukčné účely) 
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Európska komisia má niekoľko špecializovaných útvarov, ktoré svojou činnosťou zasahujú do 

problematiky informačnej politiky. Najvýznamnejším z nich je The Information Society and 

Media Directorate General – Generálne riaditeľstvo pre informačnú spoločnosť a médiá. 

Zameriava sa na podporu rozvoja a využívania informačných a komunikačných technológií 

pre dobro všetkých občanov Európske únie. Hlavné úlohy riaditeľstva: 

• podpora inovácií a kompetitívnosti v Európe cez excelentnosť v IKT výskume 

a vývoji; 

• definovanie a implementácia regulatórneho prostredia, ktoré umožňuje rýchly rozvoj 

služieb založených na informáciách, komunikácii a AV technológiách – podpora 

súťaže, ktorá podnecuje investície, rast a zamestnanosť; 

• podpora širokej dostupnosti služieb založených na IKT, najmä tých, ktoré majú 

významný vplyv na kvalitu života občanov; 

• podpora rastu „priemyslu obsahu“ postaveného na európskej kultúrnej diverzite; 

• reprezentácia EC na medzinárodnom dialógu a rokovaniach v tejto oblasti, podpora 

medzinárodnej spolupráce v IKT výskume a vývoji. 

DG Information Society and Media sa orientuje na integrovaný prístup pri budovaní 

informačnej spoločnosti, zahŕňajúci vývoj regulatórneho prostredia ktoré zdôrazňuje princíp 

voľnej súťaže a necháva trh rozhodnúť o tom, aká technológia sa použije; vysoko kvalitný 

výskumný program, ktorý sústreďuje európske zdroje s cieľom dosiahnuť vedúce postavenie 

vo svete; a širokú škálu programov určených na podporu širokého využívania tak, aby sa 

demonštrovali inovatívne technológie a zabezpečilo sa, že prínosy pocítia všetci občania.  

Výskum súvisiaci s rozvojom informačných a komunikačných technológií predstavuje 

najväčšiu zložku európskeho 7. rámcového programu pre výskum, ktorý sa realizuje v rokoch 

2006-2013 a na ktorý je plánovaných viac ako 9 miliárd eur. 

 

World summit on the information society (WSIS) (http://www.itu.int/wsis/index.html) – bol 

jednou z najvýznamnejších celosvetových „programových“ akcií v rozvoji informačnej 

spoločnosti. 

Uskutočnil sa v dvoch fázach v Ženeve (v roku 2003) a v Tunise (rok 2005), na základe 

uznesenia 56/183 Valného zhromaždenia OSN z 21. december 2001. Konferencia v Ženeve 

mala za cieľ vytvoriť a podporovať jasné vyjadrenie politickej vôle a podniknúť konkrétne 

kroky na ustanovenie základov „informačnej spoločnosti pre všetkých“, reflektujúcej záujmy 

rozličných skupín svetovej populácie. Na konferencii sa zúčastnili zástupcovia 175 krajín 
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a celkovo 11 000 účastníkov. Výstupom konferencie boli programové dokumenty Geneva 

Declaration of Principles a Geneva Plan of Action. 

Konferencia v Tunise mala za cieľ rozbehnúť ženevský akčný plán, nájsť riešenia 

a dosiahnuť dohody v oblasti „riadenia“ internetu, finančných mechanizmov a pokračovania 

a implementácie ženevských a tuniských dokumentov. Rokovania sa zúčastnili zástupcovia 

174 krajín, celkovo 19 000 účastníkov. Najvýznamnejšími výstupmi boli dokumenty Tunis 

Commitment a Tunis Agenda for the Information Society, ale tiež viaceré ďalšie politické 

dokumenty, závery a odporúčania. 

 

Cato Institute – Inštitút Cato (http://www.cato.org/) 

Bol založený v roku 1977 ako nezisková nadácia pre výskum verejnej politiky vo 

Washingtone, D.C. Inšpiráciou pre pomenovanie inštitútu boli tzv. „Cato’s Letters“, séria 

slobodomyseľných pamfletov, ktoré pomohli položiť filozofické základy americkej revolúcie. 

Autormi týchto listov boli dvaja angličania, John Trenchard a Thomas Gordon, ktorí pod 

pseudonymom Cato písali články proti tyranii a za slobodu. Tie vyšli v rokoch 1720 až 1723 

v časopise London Journal, neskôr v British Journal, boli zozbierané a vydané ako Cato’s 

Letters, „Essays on Liberty, Civil and Religious“. Prototypom pre pseudonym bol Cato 

mladší (95–46 pred n.l.), jeden z najznámejších protivníkov Julia Cesara, zástanca republiky.  

Poslaním inštitútu je zvyšovať porozumenie princípov verejnej politiky založenej na 

obmedzenej vláde, voľnom trhu, individuálnej slobode a mieri. Inštitút má pomerne rozsiahly 

publikačný program, vydáva rozličné knihy a zborníky, štvrťročník Regulation, a tiež 

dvojmesačný newsletter Cato Policy Report. 

Vo svojej činnosti sa Inštitút Cato zameriava na široké spektrum oblastí výskumu: 

• výchovná a vzdalávacia politika 

• energia a životné prostredie 

• finančná, banková a monetárna politika 

• zahraničná politika a národná bezpečnosť 

• vláda a politika 

• zdravie a sociálna politika 

• medzinárodná ekonomika a rozvoj 

• právo a občianske slobody 

• politická filozofia 

• regulačné štúdiá 
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• daňová a rozpočtová politika 

• telekomunikačná, internetová a informačná politika 

• obchod a imigrácia 

V oblasti telekomunikačnej, internetovej a informačnej politiky sa Cato venuje napríklad 

témam: 

• sloboda prejavu a technológie 

• intelektuálne vlastníctvo 

• riadenie a regulácia internetu 

• otázky súkromia 

• regulácia telekomunikácií 

 

The Center for Information Policy and Electronic Government (CIPEG) – Centrum pre 

informačnú politiku a elektronickú správu (http://cipeg.umd.edu/) 

CIPEG je multidisciplinárne výskumné a vzdelávacie centrum, ktoré sa sústreďuje na 

prienik medzi verejnou politikou a právom, etikou a dôverou. Skúma, ako tieto 4 zložky 

ovplyvňujú využívanie informácií v spoločnosti zo strany jednotlivcov, organizácií i vlád.  

Bolo založené v roku 1998 ako Center for Information Policy a ako akademickú inštitúciú 

ho finančne podporujú College of Information Studies a School of Public Policy, University 

of Maryland. Orientuje sa na nasledujúce 4 oblasti výskumu: 

informačná politika: 

o úloha informácií v oblasti domácej bezpečnosti 

o poskytovanie prístupu k technológiám v organizáciách verejnej sféry ako sú 

knižnice, múzeá a školy  

o prístup pre znevýhodnené sociálne skupiny  

o úloha informácií v núdzových kontextoch  

o sloboda informácií a informácie s voľným prístupom (Open Source)  

o súkromie, dohľad a bezpečnosť 

o bezpečné zdieľanie „citlivých“ informácií  

o manažovanie elektronických záznamov  

o duševné vlastníctvo, autorské právo a patenty  
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Štyri oblasti výskumu informačnej politiky (podľa CIPEG) 

e-government 

o e-government a poskytovanie vládnych informácií 

o použiteľnosť, funkčnosť a dostupnosť e-governmentu  

o prístup a implementácia e-governmentu 

o e-government v kontexte komunít v núdzových situáciách  

o e-government a organizácie verejnej sféry ako sú knižnice, múzeá a školy 

o rovnosť prístupu a univerzálna použiteľnosť  

o školenia v oblasti e-governmentu  

etika 

o hodnoty 

o transparentnosť  

o hraničné objekty 

o etické vplyvy 

o interakcia kyborg-kyborg  

o spoločnosť  

o kultúra  
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o profesné kódy  

dôvera 

o sociálne siete  

o virtuálne svety  

o poskytovatelia prístupu  

o analýza sociálnych sietí 

o sociálny kapitál  

o malé svety (Small Worlds) 

 

Institute for Information Policy – Inštitút pre informačnú politiku 

(http://comm.psu.edu/about/centers/institute-for-information-policy) 

Inštitút bol zriadený v roku 1997 pri Pennsylvania State university, College of 

Communications. Vykonáva sponzorovaný výskum a z vlastných zdrojov financované 

programy, orientované na sociálne vplyvy informačných technológií, najmä s ohľadom na 

skvalitnenie demokratického diskurzu, sociálnej zodpovednosti a kvality života. Spomedzi 

súčasných projektov možno spomenúť napríklad: 

• Future of American Communications (FACT) Working Group („And 

Communications for All“) 

• International Network for Research on Appropriate Measurement of Information 

Societies 

• Workshop – Beyond Broadband Access: Data-Based Information Policy for a New 

Administration (2009) 

 

OECD: Organisation for Economic Cooperation and Development – Organizácia pre 

hospodársku spoluprácu a rozvoj; Directorate of Science, Technology and Industry 

(http://www.oecd.org/department/0,2688,en_2649_34223_1_1_1_1_1,00.html) 

OECD je najvýznamnejšou svetovou organizáciou, ktorá sa venuje problematike 

ekonomického rozvoja. Ide o medzivládnu organizáciu tridsiatich ekonomicky 

najrozvinutejších štátov sveta, ktoré prijali princípy demokracie a trhovej ekonomiky. Vznikla 

v roku 1961 transformáciou Organizácie pre európsku hospodársku spoluprácu (OEEC, 

Organisation for European Economic Co-operation), ktorá bola pôvodne zriadená v roku 

1948 na administráciu povojnového Marshallovho plánu. 

OECD koordinuje ekonomickú a sociálno-politickú spoluprácu členských štátov, 

sprostredkuje nové investície a presadzuje liberalizáciu medzinárodného obchodu. Cieľom 
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organizácie je podporovať ekonomický rozvoj, znižovať nezamestnanosť, stabilizovať a 

rozvíjať medzinárodné finančné trhy. Vyvíja aktivity aj v oblasti informačnej a komunikačnej 

politiky, konkrétne sa venuje problémom: 

• informačnej ekonómie; 

• informačnej bezpečnosti a súkromia; 

• spamu; 

• telekomunikačnej a internetovej politiky. 

OECD sprístupňuje výkonové a ekonomické štatistiky, dokumenty a správy jednotlivých 

členských krajín v podobe tzv. OECD Key ICT Indicators. Medzi ďalšie významné 

informačné zdroje, ktoré OECD pripravuje, patrí Guide to Measuring the Information Society. 

V rámci OECD pracuje tiež špecializovaný výbor The Committee for Information, 

Computer and Communications Policy (ICCP), ktorý má prispievať k rozvoju politík, ktorých 

cieľom je využiť a zvládnuť možnosti a výzvy elektronického obchodu a „e-ekonomiky“. 

V súvislosti s formovaním svetovej ekonomiky sa stále výraznejšie prejavuje potreba vývoja 

nových nástrojov merania výkonnosti a nových štatistík. ICCP zostavuje databázu 

pokrývajúcu komunikačné indikátory a telekomunikačné tarify, vyvíja výkonové indikátory a 

rieši súvisiace metodické otázky. 

 

RAND Europe (http://www.rand.org/randeurope/research/ipe/) 

RAND Europe je súčasťou americkej firmy RAND Corporation (skratka vznikla z 

termínu „research and development“), ktorá bola založená v roku 1948. Európska pobočka 

sídli v Cambridge (Veľká Británia) a je to nezávislý neziskový výskumný inštitút, ktorého 

cieľom je skvalitnenie politických a rozhodovacích procesov prostredníctvom výskumu a 

analýzy. Podporuje rozhodovacie procesy vo verejnom i súkromnom sektore tým, že 

identifikuje prínosy a výzvy vytvárané novou informačnou ekonomikou. Organizácia má 

k dispozícii vlastný multidisciplinárny a mnohonárodný výskumný tím.  

Špecializovaná sekcia Information Policy and Economics sa venuje problematike 

informačnej politiky a v ostatných rokoch sa podieľala napríklad na projektoch Policy 

Implications of the Ubiquitous Internet Society, Security, At What Cost? Quantifying People's 

Trade-Offs Across Liberty, Privacy and Security alebo The Future Internet Society, Its Socio-

Economic Impacts and Policy Consequences. 
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UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

Súčasťou štruktúry UNESCO je The Communication and Information Sector (CI), 

ustanovený v roku 1990 v súlade s Ústavou UNESCO (Constitution), podľa ktorej jednou 

z hlavných úloh organizácie je podporovať „slobodný tok myšlienok slovom a obrazom.“ 

Sektor má 3 základné zložky: 

• the Communication Development Division; 

• the Division for Freedom of Expression, Democracy and Peace; 

• the Information Society Division. 

Zabezpečuje tiež realizáciu 2 medzivládnych programov: the International Programme for 

the Development of Communication (IPDC) and the Information for All Programme (IFAP). 

Oba tieto programy majú 3 hlavné strategické ciele: 

• podpora slobodného toku myšlienok a univerzálny prístup k informáciám; 

• podpora vyjadrenia pluralizmu a kultúrnej diverzity v médiách a svetových 

informačných sieťach; 

• podpora prístupu k IKT pre všetkých. 

Svoje ciele realizujú v podobe rôznych medzi-regionálnych, regionálnych a národných 

projektov so špeciálnym financovaním – hlavne v Afrike, arabských krajinách, Ázii, Pacifiku, 

Latinskej Amerike a v karibskej oblasti. 

Information for All Programme – Program Informácie pre všetkých (IFAP) bol spustený v 

roku 2000 pod heslom „budujeme informačnú spoločnosť pre všetkých“. Má 3 špecifické 

priority: 

• informačná gramotnosť; 

• etické, právne a spoločenské vplyvy informačných a komunikačných technológií; 

• ochrana (uchovanie) informácií. 

Tieto úlohy UNESCO uskutočňuje v spolupráci s ďalšími regulérnymi programami, 

najmä v oblasti komunikácie a informácií. Spolupracuje pritom však aj s inými 

medzivládnymi organizáciami a medzinárodnými mimovládnymi organizáciami, napríklad 

IFLA alebo International Council on Archives (ICA). 

Jedným zo zásadných výstupov UNESCO v oblasti informačnej politiky je Public 

Consultation – National Information Society Policy: A template1. Cieľom dokumentu je 

poskytnúť pomoc členským krajinám pri vývoji národnej informačnej politiky a strategických 

rámcov. Bol vytvorený na základe požiadaviek tuniskej fázy WSIS, ktorá vyzvala vlády sveta 

                                                 
1 Dokument je prístupný na adrese http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-
URL_ID=29084&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html. 
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vypracovať komplexnú, vizionársku a udržateľnú národnú informačnú politiku, ako súčasť 

národných rozvojových plánov a stratégií na redukciu chudoby, najneskôr do roku 2010. 

Šablóna definuje informačnú spoločnosť ako spoločnosť, kde tvorba, distribúcia a 

spracovanie informácií sa stali najvýznamnejšou ekonomickou a kultúrnou aktivitou – na 

rozdiel od tých spoločností, ktorých ekonomické základy sú primárne industriálne alebo 

agrárne. 
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Rozsah národnej politiky informačnej spoločnosti (podľa UNESCO) 

 

Ďalšou významnou aktivitou UNESCO v oblasti informačnej politiky je zriadenie 

UNESCO Observatory on the Information Society. Jeho úlohou je monitorovanie vývoja 

informačnej spoločnosti smerom k znalostnej spoločnosti. V novembri 1997 bol ustanovený 

permanentný medzinárodný monitorovací mechanizmus. Pôvodným cieľom projektu bolo 

zbierať aktuálne informácie o vývoji v nasledujúcich oblastiach: 

• prístup k informáciám vo verejnej doméne,  

• elektronický obchod,  

• súkromie a dôvernosť v kyberpriestore,  
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• násilie v kyberpriestore. 

Projekt prešiel viacerými štrukturálnami zmenami a postupne sa vyvinul smerom k 

internetovej bráne k online zdrojom o etických, právnych, socio-kultúrnych a politických 

otázkach informačnej spoločnosti. Hlavné aktivity portálu sú nasledovné: 

• identifikácia, zber a organizácia pertinentných, vysoko kvalitných a multilingválnych 

informácií o vývoji etických, právnych, socio-kultúrnych a politických otázok 

informačnej spoločnosti na národnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni, so 

zameraním na vzdelávanie, vedu, kultúru a komunikáciu;  

• včasné prezentovanie nových trendov a kontextov;  

• pokrytie celej oblasti medzinárodného vývoja a súvisiacich udalostí;  

• informovanie o výzvach informačnej spoločnosti a pokroku v IKT;  

• poskytnutie spoločnej platformy pre strediská UNESCO súvisiace s problematikou 

informačnej spoločnosti (portály IKT vo vzdelávaní, Voľný softvér, 

Multilingvalizmus v kyberpriestore, Adresár akcií UNESCO WSIS, databáza 

projektov IFAP, databáza „best practices“ IFAP);  

• vytváranie siete užívateľov a poskytovateľov obsahu a interakcia medzi nimi cez 

komunitné nástroje;  

• slúžiť ako vzor „dobrej praxe“ pre iné organizácie v oblasti informačnej spoločnosti. 

 

The International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) – Medzinárodná 

federácia knižničných asociácií a inštitúcií 

IFLA je najvýznamnejším medzinárodným orgánom reprezentujúcim záujmy knižničných 

a informačných služieb a ich používateľov. Bola založená v roku 1927 v Edinburgh. 

V súčasnosti má 1600 členov zo 150 krajín a sídli v The Royal Library, the National library of 

the Netherlands, v Hágu. Jej kľúčové aktivity možno sumarizovať v podobe niekoľkých 

základných programov: 

• ALP - Action for Development through Libraries Programme  

• CLM - Committee on Copyright and other Legal Matters  

• FAIFE - Committee on Free Access to Information and Freedom of Expression  

• PAC - Core Activity on Preservation and Conservation  

• ICADS - IFLA-CDNL Alliance for Digital Strategies  

• UCA - UNIMARC Core Activity 
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European Bureau of Library, Information and Documentation Associations (EBLIDA) – 

Európsky úrad pre knižničné, informačné a dokumentačné asociácie (http://www.eblida.org/) 

EBLIDA je nezávislá asociácia zastrešujúca národné knižnice, informačné, dokumentačné 

a archívne asociácie a inštitúcie v Európe, ktorá pracuje pod heslom „Lobbying for libraries“, 

teda lobujeme pre knižnice.  

Vo svojej činnosti analyzuje aktuálne problémy fungovania knižníc, najmä legislatívne 

a ekonomické, vydáva stanoviská (tzv. position papers) a vyhlásenia (statements), lobuje pri 

Európskom parlamente. Venuje sa aj otázkam budovania informačnej spoločnosti v Európe, 

vrátane takých tém ako je autorské právo a licencie, kultúra a vzdelávanie či rozšírenie EU. 
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4. Ekonomické súvislosti informačnej politiky 

 

Informačná politika ako určitý spôsob postupu, nastavenia či definovania podmienok 

realizácie informačnej činnosti má svoje širšie ekonomické súvislosti. Jednak je jej forma do 

značnej miery závislá od aktuálnej podoby spoločnosti, v ktorej sa realizuje, vrátane (alebo 

predovšetkým?) jej hospodárskej základne. Zároveň ju však formujú – najmä na nižších 

úrovniach ekonomického života spoločnosti a úrovniach realizácie politiky (napríklad 

podniku či organizácie) – konkrétne, často parciálne ekonomické záujmy tvorcov 

informačných produktov. Poznanie ekonomických súvislostí fungovania informačnej 

spoločnosti je preto jednou z podmienok chápania princípov informačnej politiky. 

V tomto zmysle má prepojenie informačnej politiky a ekonomiky opäť niekoľko úrovní. 

Pri veľmi hrubom rozdelení tejto sféry možno hovoriť o dvoch základných rozmeroch 

informačnej politiky – mikroekonomickom (úroveň podniku, organizácie) 

a makroekonomickom (vyššie úrovne hospodárstva).  

V tejto kapitole sa pozrieme bližšie na niektoré ekonomické témy súvisiace s 

informačnou činnosťou (znalostná ekonomika, charakter práce, informácia ako tovar a iné) 

a na ich prerastanie do informačnej politiky. Zaradenie týchto tém do vyššie uvedených 

ekonomických rozmerov (mikro- a makroekonomika) nie je jednoznačné, aj keď intuitívne 

dokážeme zaradiť niektoré témy (informačná spoločnosť, práca, atď.) do oblasti 

makroekonomickej a ďalšie (kompetitívne stratégie pri cenotvorbe informačných produktov, 

produktová závislosť) skôr do sféry mikroekonomickej. 

 

Nová (znalostná) ekonomika 

Všetky typy spoločensko-ekonomických formácií, nech sú akokoľvek staré, sú postavené 

na využívaní informácií a znalostí. Moderná informačná či znalostná spoločnosť sa odlišuje 

od tých predchádzajúcich najmä tým, že stupeň inkorporácie znalostí a informácií do 

ekonomických aktivít je taký veľký, že spôsobuje hlboké štrukturálne a kvalitatívne zmeny vo 

fungovaní ekonomiky. Znalostná ekonomika sa postupne vynára z dvoch síl: zvyšovania 

znalostnej intenzity ekonomických aktivít (okrem iného aj cez všestrannú aplikáciu 

informačných a komunikačných technológií) a z narastajúcej globalizácie ekonomiky 

(Houhgton, 2000). 

Na rozdiel od predchádzajúcich etáp vývoja spoločnosti, ktoré boli postavené na 

odlišných princípoch organizácie ekonomického života, sa v informačnej ekonomike hodnota 

tovarov zvyšuje najmä aplikáciou znalostí. V podmienkach tradičnej materiálnej výroby platí, 
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že základné faktory výroby, akými sú práca, suroviny či kapitál, sa pri produkcii spotrebujú. 

Na rozdiel od týchto materiálnych prvkov znalosť je zdroj, ktorý sa neminie, skôr naopak – 

použitím jej množstvo narastá. Materiálne veci teda principiálne, tak v oblasti výroby ako aj 

spotreby, podliehajú zákonom stabilného množstva či, ak to vyjadríme fyzikálne, zachovania 

hmoty a energie – nedá sa spotrebovať viac ako je vyprodukované. V prípade informácií však 

všetci absorbujeme viac, ako podáme ďalej. 

V súčasnej spoločnosti v rozvinutých krajinách viac ako polovica pracovnej sily žije 

z aktivít, ktorých surovinou, nástrojmi, úlohami a výsledkami sú informácie. Sieťové 

prepojenie počítačov umožňuje oddeliť digitálny signál od materiálneho nosiča a nahradiť tak 

toky tovaru tokmi dát v čoraz väčšom počte sfér ľudskej činnosti tým, že produkty a procesy 

sa informatizujú. Prognózy napovedajú, že stále väčšie množstvo ľudí sa bude zaoberať 

aktivitami, ktorých podstatou je konverzia dát na znalosti. Medzi tieto aktivity zaraďujeme 

také sféry činnosti ako poradenstvo, informačné služby, výskum a vývoj, organizačné 

aktivity, prevádzka sietí, manažment alebo dizajn. 

Pre takýto spôsob fungovania ekonomiky platí, že čím viac ľudí spracúva informácie 

a čím výkonnejšie sú informačné a komunikačné technológie a systémy, tým väčšie množstvo 

suroviny a úloh vzniká pre iných pracovníkov činných v oblasti spracovania informácií. Práca 

produkuje ďalšiu prácu. Zvyšovanie produktivity tak nevedie automaticky k skracovaniu 

pracovného času, naopak, stierajú sa hranice medzi prácou a „neprácou“. 

David a Forayová vo svojej štúdii zosumarizovali ekonomické základy znalostnej 

spoločnosti v podobe 5 základných charakteristík: 

1. akcelerácia produkcie znalostí – príznačná je rýchlosť tvorby, akumulácie a devalvácie 

(z hľadiska ekonomickej relevancie a hodnoty) znalostí, ktorá sa odráža v 

intenzifikácii rýchlosti vedecko-technického pokroku, 

2. nárast nehmotného kapitálu na makroekonomickej úrovni – v súčasnosti rozdiely 

v produktivite a raste medzi krajinami nemajú čo do činenia s nedostatkom surovín, 

ale so schopnosťou zlepšovať kvalitu ľudského kapitálu a faktory výroby. Nehmotný 

kapitál sa v zásade rozčleňuje do 2 kategórií – investície do produkcie a rozširovania 

znalostí (vzdelávanie, veda, výskum, informácie a koordinácia) a do udržiavania 

fyzického stavu ľudského kapitálu (zdravotníctvo). Štruktúra investovania do týchto 

oblastí je rozličná – napríklad v Škandinávii sa investuje viac prostriedkov do 

verejného vzdelania, zatiaľ čo v USA do priemyselného sektora (výskum a vývoj 

v privátnom sektore, softvér a vybavenie IKT) (OECD, 1999), 
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3. inovácie ako dominantná aktivita – rastie rýchlosť a intenzita inovácií, ktoré sú 

základným zdrojom prežitia a prosperovania vo vysoko kompetitívnych a 

globalizovaných ekonomikách, 

4. revolúcia v nástrojoch poznania – intenzívne využívanie technológií na produkciu a 

rozširovanie informácií/znalostí, kam zaraďujeme napríklad vzdialený prístup, 

možnosti kreatívnej interakcie, skúmanie a analýzu obsahu obrovských databáz..., 

5. znalostné (knowledge-based) komunity – v rámci nich ľudia interagujú v 

koordinovaných snahách o produkciu nových znalostí; základnými predpokladmi pre 

ich efektívnosť sú dostatočný počet členov komunity, vytvorenie verejného priestoru 

na výmenu znalostí, využívanie IKT na kodifikáciu a prenos nových znalostí (David, 

2003). 

 

Informa čná spoločnosť a informačné technológie 

Vplyv informačných a komunikačných technológií na rozvoj spoločnosti a zmeny v jej 

štruktúre a fungovaní sa odborníci z oblasti ekonómie, pochopiteľne, snažia sledovať aj 

prostredníctvom exaktnejších údajov. Podľa odhadov za roky 1980-2000 americké firmy 

investovali do IKT viac ako 3 bilióny dolárov, pričom len v roku 1999 to bolo 373 miliárd. 

(Stiroh, 2001) Ekonómovia sa pri posudzovaní vplyvu IKT na ekonomický rozvoj rozdeľujú 

na dva tábory: optimistov a pesimistov, resp. kritikov. 

Tí prví sú presvedčení o tom, že IKT majú jednoznačne vplyv na zvyšovanieproduktivity 

v národnom hospodárstve. V počiatkoch boli tieto vplyvy nemerateľné, často sa v literatúre 

hovorilo o počítačovom paradoxe produktivity – nositeľ Nobelovej ceny Robert Solow 

konštatoval: „Počítačový vek vidíme všade okolo nás, len nie v štatistikách produktivity.“ 

Prvýkrát sa výsledky ukázali koncom rokov 90. rokov 20. storočia, kedy v dlhodobých 

meraniach produktivita práce významnejšie vzrástla za roky 1996-1999 o 2,45 %; zatiaľ čo 

v rokoch 1990-95 to bolo 1,45 % a v rokoch 1980-89 iba 1,38 %. Vplyv IKT v tejto oblasti 

možno vidieť v dvoch smeroch, prostredníctvom nárastu v produkcii IKT, ale aj ich 

implementáciou do všetkých odvetví hospodárstva. 

V podobnom duchu Piatkowski cituje niektoré ekonomické ukazovatele za roky 2000-

2002 podľa časopsiu Economist a konštatuje nárast produktivity práce o 3,4 %. Okrem iného 

zisťuje, do akej miery zvýšená produktivita práce prostredníctvom IKT pomohla krajinám 

strednej a východnej Európy rýchlejšie dohnať niektoré hospodárske hendikepy v 

konvergenčnom procese s krajinami E-15. Podľa Piatkowskeho štatistiky ukazujú, že zatiaľ 

čo nárast vybraných ukazovateľov súvisiacich s IKT v EU-15 bol v rokoch 1995-2001 0,73%, 
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v štyroch krajinách strednej a východnej Európy (ČR, Maďarsko, Poľsko a SR) to bolo 0,87% 

(Piatkowski, 2004).  

 

Porovnanie tempa rastu produkcie a poklesu cien počítačov (podľa Nordhaus, 2000). 

 

 

Porovnanie rýchlosti poklesu relatívnych cien elektriny a počítačov (podľa Nordhaus, 2000). 
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Samozrejme, existujú aj iné prínosy IKT, nielen merateľné ekonomické – napríklad 

vyššie trhové zhodnotenie, pohodlie a spokojnosť zákazníka, flexibilnejšia produkcia 

a podobne. Investícia do technológií však nie je samospasiteľná. Na to, aby bolo možné 

dospieť k významnejším zmenám v produktivite, sa musia firmy často kompletne 

reorganizovať, aby mohli využiť potenciálne benefity. 

Pesimisti tvrdia, že vplyv implementácie IKT na produktivitu hospodárstva sa 

z uvedených čísiel dá veľmi ťažko posúdiť, najmä s ohľadom na to, že uvedený nárast 

v rokoch 1996-1999 mohol byť spôsobený aj inými faktormi. Okrem toho kritici často 

zdôrazňujú, že aplikácia technológií má aj nevýhody, medzi ktoré možno napríklad zaradiť 

doplnkové náklady v podobe neustálych softvérových upgradov, problémov s kompatibilitou, 

nefungovania systémov a podobne (Stiroh, 2001). 

Pravdou je, že čísla dokladujúce nárast produktivity hospodárstva na základe využívania 

technológií môžu do značnej miery súvisieť s neuveriteľne dramatickým zvyšovaním 

efektívnosti samotného sektora IKT. Nordhaus vo svojej štúdii ponúka analýzy a grafy 

dokumentujúce technologické vylepšenia, ktoré stoja za novou ekonomikou. Ak za 

štvrťstoročie vývoja počítačov (1972-1999) klesla ich cena viac ako stonásobne, ich 

produkcia sa zvýšila viac ako desaťtisíc násobne. Porovnanie cenového vývoja s inou 

technológiou, ktorá mala takisto zásadný vplyv na rozvoj spoločnosti, s elektrickou energiou, 

ukazuje, že ak cena energie v pomere k platu za 50 rokov jej produkcie klesla na cca 10 %, 

u počítačov sa za 30 rokov blíži k 0,1 % (Nordhaus, 2000). 

 

Špecifiká informačnej ekonomiky 

Ak v „materiálnej“ ekonomike existuje priamy vzťah medzi zriedkavosťou nejakého 

materiálu či produktu a jeho hodnotou, v znalostnej ekonomike sa tento pomer obracia. 

O softvéri a ďalších informačných produktoch možno konštatovať, že ich hodnota rastie 

úmerne s tým, čím sú bežnejšie, čím sa viacej využívajú. Najciteľnejšia je táto charakteristika 

vo svete softvéru – ak sa program úspešne predáva a rozširuje, stáva sa (de facto) štandardom 

a vytvára tým základ pre ďalší rozvoj podniku.  

V súvislosti s touto črtou informačných produktov sa v novej ekonomike hovorí o 

sieťových efektoch a ekonómii pozornosti. Viaceré podnikateľské subjekty v oblasti 

informačných produktov používajú obchodný model založený na reklamnej podpore. Nie sú 

zriedkavé prípady, keď firmy platia za používanie svojho produktu alebo služby vybraným 

organizáciám na trhu, aby prilákali ďalších zákazníkov. Táto prax naznačuje, čo je v oblasti 

informačných produktov a služieb zriedkavé a cenné: získanie pozornosti zákazníkov na trhu. 
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Herbert Simon, nositeľ Nobelovej ceny za ekonomiku z roku 1978 nazval znalostnú 

ekonomiku ekonomikou pozornosti (angl. economy of attention) a v súlade so všetkými 

teóriami, ktoré reflektujú problematiku informačného preťaženia v súčasnej spoločnosti 

konštatoval, že „bohatstvo (množstvo) informácií plodí chudobu (nedostatok) pozornosti“. 

Predaj „pozornosti“ zákazníkov zo strany tých firiem či médií, ktoré ju z nejakého 

dôvodu (napríklad kvalitná ponuka informačných produktov) mali zabezpečenú, bol vždy 

dobrým zdrojom podpory poskytovania informácií. Reklama podporuje vysielanie televízie i 

vydávanie tlače už mnohé desaťročia. Tento marketingový model funguje preto, lebo využíva 

overené štatistické vzory – napríklad to, že ľudia, ktorí čítajú nejaký knižný titul, budú 

pravdepodobne mať záujem aj o nejaký iný, podobný. 

Internet, ktorý je akýmsi hybridom medzi vysielacím médiom a point-to-point médiom, 

ponúka nové možnosti využívania týchto princípov. Webové servery môžu sledovať 

správanie miliónov používateľov a okamžite produkovať kastomizovaný obsah spojený 

s kastomizovanou reklamou. Podkladom pre takúto reklamu je nielen aktuálne správanie, ale 

aj databázy o histórii a demografii zákazníkov. Mnohé z dnešných úspešných firiem, ktoré 

ponúkajú webové služby miliónom zákazníkov zadarmo, sú postavené na tom, že vyplnením 

dotazníka zo strany zákazníka firma získa bohaté demografické údaje a na ich základe môže 

potom ponúkať adresnú reklamu. 

Ďalšou významnou črtou charakterizujúcou novú ekonomiku je nárast významu ľudského 

kapitálu, teda know-how aj pre hodnotu firmy. Tú už nereprezentujú, tak ako to bolo 

v minulosti, len budovy, pozemky či zásoby. Narastá význam schopnosti organizácie učiť sa, 

konvertovať dostupné znalosti tak rýchlo, ako je to možné, na nové znalosti. Aby sa takéto 

modely fungovania v organizácii mohli efektívne uplatňovať, považuje sa za dôležité upúšťať 

od tradičných hierarchických štruktúr organizácie a riadenia. Tie sú nevýhodné aj preto, lebo 

ľudia vo všeobecnosti majú tendenciu byť servilní voči svojim nadriadeným, a nie 

zodpovední voči organizácii. Nová ekonomika zdôrazňuje potrebu odstránenia funkčnej 

hierarchie, teda rozdelenie pracovníkov na riadiacich a výkonných. Novým trendom sú 

sieťové organizačné štruktúry, založené na menších pracovných jednotkách s väčšou 

autonómiou, ktoré sa dajú operatívne reorganizovať podľa aktuálnych úloh (Klotz, 1999). 

Houghton v tomto trende vidí prínos predovšetkým v integrácii „myslenia a robenia“, 

v eliminácii stredných vrstiev manažmentu, vo vyhýbaní sa prílišnej špecializácii a príliš 

detailnému rozdeľovaniu práce cestou definovania širokospektrálnych zodpovedností, 

využívaním tímovej práce a rotácie pracovníkov na rozličných pozíciách (Houghton, 2000). 
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Stiglitz sa podrobnejšie venuje skúmaniu vzťahu hierarchického a decentralizovaného 

systému organizácie a riadenia na príklade problému výberu projektu, resp. riešenia 

z viacerých alternatív pri zvažovaní spôsobu hodnotenia. Konštatuje, že ak vnímame 

hierarchický a decentralizovaný model ako systémy alternatívnych rozhodovacích centier, 

v prípade hierarchického systému posudzovaný návrh musí prejsť sériou prekážok (od 

najnižšieho rozhodovacieho centra až po najvyššie), aby bol akceptovaný. Pri 

decentralizovanom systéme návrh môže akceptovať iba niektoré z „rovnoprávnych“ centier, 

avšak pri „demokratickejšom“ usporiadaní tento môže dostať druhú šancu. Na základe tohto 

modelu platí, že pri hierarchickom systéme existuje silná tendencia odmietnuť veľa dobrých 

projektov, pri decentralizovanom modeli naopak tendencia akceptovať veľa zlých projektov.  

Výber systému pre konkrétnu situáciu preto závisí od toho, aká bude relatívna cena 

akceptovania projektu, ktorý sa ukáže ako zlý, oproti nákladom spojeným s odmietnutím 

projektu, ktorý sa ukáže napokon ako dobrý. Hierarchický systém je výhodný najmä v 

situácii, keď akceptovanie zlého rozhodnutia či projektu môže byť fatálne. Naopak, tam, kde 

akceptovanie zlých projektov nie je fatálne, ale stojí firmu „iba“ stratu finančných 

prostriedkov, tam je výhodnejšie aplikovať decentralizovaný systém rozhodovania, pri ktorom 

rozličné rozhodovacie centrá súťažia o dobré projekty (Stiglitz, 1999). 

 

Zmena charakteru práce 

Znalostná spoločnosť so sebou prináša, v porovnaní so situáciou z industriálnej éry, 

výraznú zmenu požiadaviek na úroveň znalostí a zručností pracovnej sily. V 19. storočí Karol 

Marx vo svojom ekonomickom diele Kapitál predpovedal, že používanie sofistikovanejších 

strojov vo výrobe bude viesť k znižovaniu kompetencií pracovnej sily. Situácia v súčasnosti 

je však skôr opačná, aplikácia technológií si vynucuje nielen vyššie vzdelanie, ale nastoľuje aj 

stále výraznejšiu požiadavku častých doškoľovaní či rekvalifikácií. 

Zároveň sa sústavne zvyšuje špecializácia práce a v súčasnosti je ťažko predstaviteľné, že 

niekto (nadriadený, majster atď.) môže kvalifikovane kontrolovať výstupy a kvalitu práce 

svojho podriadeného. Táto situácia takisto prispieva k už spomínanej transformácii 

industriálnych vzťahov a zmene organizačných štruktúr. Zabezpečenie kvality a efektívnosti 

fungovania organizácie si potom vyžaduje riešenia, ktoré nemôžu byť postavené na 

dominancii kontroly „zhora“. Ide skôr o aplikáciu takých princípov, ako je podpora 

vnútorných záväzkov, pocit spolupatričnosti k organizácii, hrdosť, sebamotivácia a podobne. 

(Hodgson, 2001) 
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Menia sa tiež časové a priestorové koordináty práce. Továrne ako produkt 19. storočia 

vznikli kvôli potrebe koncentrovať na jednom fyzickom mieste kapitál, výrobné prostriedky 

a pracovnú silu. Práca na tvorbe nemateriálnych produktov si takúto silnú centralizáciu 

v súčasnosti už nevyžaduje. Častejšie sa preto uplatňujú také modely ako práca doma alebo 

práca na diaľku (angl. telework). Dochádza tak k stieraniu rozdielov medzi prácou 

a oddychom. Gil Gordon tento nový status komentoval slovami: „Dobrá správa je, že môžete 

pracovať kedykoľvek a kdekoľvek. Zlá správa je, že môžete pracovať kedykoľvek a 

kdekoľvek.“ Zamestnanecké kontrakty stále častejšie nešpecifikujú presne počet hodín, ktoré 

pracovník pre zamestnávateľa musí odviesť, ale skôr široko a všeobecne úlohy, ktoré sa od 

neho vyžadujú. 

Omnoho podstatnejšie sú však zmeny, ku ktorým dochádza v koncepcii práce ako takej. 

Práca sa čoraz menej chápe v zmysle stabilného zamestnania a čoraz viac ako aktivita, ktorú 

človek vykonáva za účelom obživy bez ohľadu na to, pre koho ju robí (Hodgson, 2001). Ako 

konštatuje Klotz, „systém celoživotného plateného zamestnania je asi len epizódou v histórii. 

Uzol, ktorý bol zapletený na začiatku industrializácie – sociálne zabezpečenie a sociálna 

integrácia len na základe závislého zamestnania – sa pomaly začína rozväzovať.“ (Klotz, 

1999) 

 

Informácia ako tovar 

Informácia ako primárne nemateriálny fenomén má špecifické postavenie 

v ekonomickom živote spoločnosti. Je síce predmetom obchodovania, zároveň však je jasné, 

že v porovnaní s inými tovarmi má niektoré unikátne vlastnosti. Informácia sa často vníma 

ako súčasť špeciálnej ekonomickej kategórie, označovanej termínom verejný statok (angl. 

public good). 

Ide o taký tovar, z ktorého majú prospech všetci ľudia v rámci nejakej komunity, a to za 

náklady, ktoré by vznikli, aj keby sa tento tovar mal zabezpečiť iba pre jednu osobu. Úžitok, 

ktorý je spojený s verejným statkom, je nedeliteľný, a nikoho nemožno vylúčiť z využívania 

týchto výhod. To je v priamom protiklade s tzv. súkromnými statkami, ktoré, keď ich 

spotrebuje jedna osoba, už nemôže spotrebovať nikto iný. Verejný statok sa v odbornej 

literatúre najčastejšie prezentuje cez také javy ako je vzduch, verejná televízia, či národná 

obrana. Tento fenomén má teda 2 charakteristiky: 

1. používanie jednou osobou nezabraňuje súčasnému používaniu inou osobou (angl. 

termín non-rivalry), 

2. nikoho nemožno z tohto využívania (ľahko) vylúčiť (angl. non-excludability). 
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Myšlienka, že znalosť či informácia je formou verejného statku, je pomerne stará. Už 

v 18. storočí ju flagrantne formuloval Thomas Jefferson, ktorý charakterizoval 

„nekonkurenčnosť“ znalosti a informácie na základe analógie so svetlom a fakľou: „He who 

receives an idea from me, receives instruction himself without lessening mine; as he who 

lights his taper at mine, receives light without darkening me.“ 

Na prvý pohľad je však jasné, že informácia nemá druhú uvedenú vlastnosť, takže jej 

zaradenie do kategórie verejného statku je diskutabilné a prax nám ukazuje skôr opak. 

Naprieko tomuto špeciálnemu charakteru „zdielateľnosti“ má informácia čoraz výraznejšie 

podobu obchodného artikla. Z ekonomického hľadiska je pre informáciu ako tovar 

charakteristické to, že síce sa pomerne nákladne produkuje, ale lacno reprodukuje, a to najmä 

v digitálne podobe. 

Z toho by podľa viacerých ekonómov malo vyplývať, že efektívnosť v informačnej 

činnosti sa dosahuje poskytnutím verejného slobodného prístupu k informáciám. Otázkou je, 

kto pri takomto modeli zaplatí za prvotnú produkciu informácie (Shapiro, 1997). 

 

Cena informácie 

Stanovovanie ceny každého tovaru by logicky malo odrážať všetky náklady, ktoré boli 

spojené s jeho výrobou. Výrobné náklady pri tvorbe informačných produktov však nemajú 

rovnakú štruktúru ako majú napríklad stavby alebo autá. 

Fixné náklady produkcie informačných produktov sú vysoké, ale variabilné náklady 

reprodukcie sú relatívne nízke. Tým pádom možno pri tomto type produktov dosiahnuť ešte 

výraznejšie množstevné úspory (angl. economies of scale), postavené na jednoduchom 

princípe, že čím viac sa niečoho vyrobí, tým nižšie sú priemerné výrobné náklady. 

Špecifická je aj štruktúra fixných a variabilných nákladov. Dominantnú zložku fixných 

nákladov predstavujú tzv. zapustené náklady (angl. sunk costs), teda také, ktoré sa nedajú 

získať späť, ak sa produkcia zastaví. Patria sem predovšetkým náklady spojené s vytvorením 

prvej kópie informácie, čiže matrice, náklady na marketing, propagáciu a pod. 

Variabilné náklady na výrobu ďalších kópií produktu sa nezvyšujú, ani keď ich je veľa. 

Tieto nízke inkrementálne náklady (re)produkcie a vysoký rozsah produkcie sú dôvodom 

toho, že v informačnom sektore je možné dosiahnuť nebývale vysokú mieru zisku – na rozdiel 

od oblastí materiálnej výroby, akou je napríklad výroba dopravných prostriedkov. 

Pre výrobu informačných produktov zároveň platí, že akonáhle boli zapustené náklady 

investované, neexistuje prirodzená spodná hranica ich ceny, okrem nákladov na produkciu a 

distribúciu ďalšieho nosiča, napríklad CD. Dôsledkom je, že cenotvorba založená na 
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nákladoch sa v informačnom sektore príliš nevyužíva; informačné tovary sa často oceňujú nie 

podľa nákladov produkcie, ale podľa ich hodnoty pre spotrebiteľa. (Shapiro, 1999) 

Ďalší faktor, ktorý ovplyvňuje situáciu pri stanovovaní ceny informačnéhoproduktu, je 

skutočnosť, že informácia sa zvykne charakterizovať ako zážitkový tovar (angl. experience 

good). Na to, aby ju prípadný konzument vedel oceniť, musí ju vyskúsať, zažiť. Problém 

spočíva v tom, že informácia je zážitkovým tovarom zakaždým, keď sa konzumuje. Ako 

viem, že dnešné vydanie denníka Sme stojí za to, aby som si ho kúpil? Odpoveď je 

jednoduchá – neviem, kým nekúpim. Každá jedna informácia je nová, originálna, odlišná od 

tých ostatných, takže informácia ako taká nevyhovuje základnej požiadavke homogénnosti, 

ktorá charakterizuje kompetitívne trhy. Ako konštatuje Stiglitz, v praxi trhy so znalosťami 

a informáciami závisia od reputácie, opakovanej interakcie a dôvery, od budovania značky 

(Stiglitz, 1999).  

Navyše sa však v procese prilákania zákazníka využívajú marketingové techniky 

zamerané na to, že sa verejne a bezplatne prezentujú určité časti informačných produktov. 

Sem zaraďujeme napríklad možnosť voľného listovania v knihách a časopisoch na predajných 

miestach, nápadné mediálne titulky v novinových stánkoch, vysielanie piesní (hitov) v rádiu, 

reklamy na filmy, poskytovanie bezplatných vzoriek produktov a podobne. 

 

Kompetitívne stratégie na trhu 

V rámci boja o zákazníka musí výrobca premýšľať strategicky a uplatňovať prístupy, 

ktoré mu pomôžu zvýšiť jeho podiel na trhu. Ide o rozhodnutia, ktoré zásadne ovplyvňujú 

cenovú politiku a najvýraznejšie sa približujú problematike informačnej politiky. V oblasti 

informačných produktov sa medzi najvýznamnejšie stratégie zaraďujú:  

• diferenciácia produktu – ponúkať niečo, čo má oproti ponuke konkurencie určité 

prednosti (napríklad lepší spôsob organizácie informácií, priloženie bonusov a pod.), 

• dosiahnutie líderstva v oblasti nákladov – teda vyrábať danú kvalitu čo najlacnejšie; 

tento cieľ je možné dosiahnuť najmä cez veľký rozsah produkcie a snahu predať čo 

najviac, 

• postavenie pioniera na trhu – skorá identifikácia možných oblastí zárobku, potenciálne 

zaujímavých produktov v novom trhovom segmente; v takom prípade je potrebné 

premyslene využívať aj postupy zamerané na odradzovanie vstupu konkurencie do 

danej oblasti – napríklad tým, že firma nebude preháňať snahu o maximalizáciu zisku, 

radšej bude znižovať ceny, aby daný segment trhu nebol taký atraktívny pre ďalších 

podnikateľov. 
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Konkrétnejšie môže ísť o využívanie nasledujúcich prístupov: 

1. personalizácia produktu 

Výsledkom personalizácie je zobrazenie informácií podľa potrieb a preferencií 

používateľa. To, samozrejme, predpokladá poznanie zákazníka. Tento typ poznatkov sa 

v súčasnosti dá získať dvoma základnými spôsobmi: 

- cez proces registrácie, kedy sa zvyčajne vyžaduje poskytnutie základných 

demografických informácií. Niektorí poskytovatelia idú tak ďaleko, že za poskytnutie 

týchto informácií zo strany zákazníka poskytujú službu v základnej podobe zadarmo, 

- pozorovaním zákazníkovho správania (akým spôsobom vyhľadáva informácie, 

sledovanie clickstreamov a pod.). 

Jednou zo základných ekonomických výhod poznania zákazníka je, že na základe tohto 

poznania sa na neho môže obracať adresná reklama. Touto cestou sa firme otvára možnosť 

zarobiť viac od iných poskytovateľov informácií, resp. reklamných agentúr, keďže sadzba za 

„pozretie“, zobrazenie reklamy na obrazovke adresne vytipovaného zákazníka je pri cielenej 

reklame zvyčajne raz tak vysoká ako pri reklame neadresnej. 

2. flexibilita v cenách 

Úspech na trhu je často v hľadaní kompromisu medzi cenou a množstvom predaných 

výrobkov. V zásade platí nepriama úmera medzi výškou ceny a kvantitou predaja produktov. 

Väčšina ekonómov v súčasnosti vychádza z predpokladu, že jednotné stanovenie generických 

cien pre celý trh je neefektívne, naopak, „perfektné určenie ceny“ je také, keď sa účtuje 

zákazníkovi toľko, koľko je ochotný platiť. Súčasné IKT v tomto zmysle umožňujú stále 

efektívnejší „one-to-one“ marketing. 

V praxi sa využívajú tri typy diferenčnej tvorby cien (podľa Shapiro, 1999): osobná cena 

– každému zákazníkovi individuálne, cena podľa verzie – v závislosti od výberu zákazníka, a 

skupinová cena – napr. študentské zľavy. 

2a. personalizovaná cena 

Personalizovaná cena sa tradične využíva napríklad v aerolinkách, kedy cena letenky 

závisí od viacerých faktrov (čas rezervácie, obmedzenia, koľko má zázkazník nalietané 

a pod.). Spomedzi informačných produktov už dlhšie takúto stratégiu aplikuje databáza Lexis-

Nexis, ktorá nastavuje cenu v závislosti od viacerých faktorov – typ organizácie (podnik, 

vláda, akademický sektor, SMEP...), veľkosť organizácie, kedy sa vstupuje do databázy (deň, 

noc), ako intenzívne sa využíva databáza, ktoré typy údajov/podsúbory sa využívajú, či sa 

informácie na výstupe tlačia a pod. 
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V prostredí internetu je tento proces ešte jednoduchší, preferencie zákazníka sa dajú 

stanoviť na základe sledovania jeho aktuálneho správania, čo práve nakupuje a podobne. 

Ceny v takýchto podmienkach navyše možno meniť takmer okamžite – na rozdiel od klasic-

kých katalógov, ktorých príprava, tlač a distribúcia si vyžadujú úplne iné časové dimenzie. 

2b. skupinová cena 

Skupinová cena sa určuje na základe „skupinovej identity“, príslušnosti zákazníka 

k určitej skupine. Existuje viacero dôvodov, prečo predaj produktov orientovať na skupiny, 

nie na individuálnych zákazníkov. Určité skupiny užívateľov sú na cenu citlivejšie ako iné 

a výraznejšie reagujú na nižšie ceny či zľavy, napríklad študenti alebo dôchodcovia. Do 

kategórie skupinových cien možno zaradiť aj cenotvorbu, ktorá zohľadňuje rozdiely medzi 

krajinami, napríklad cena tej istej kniha v USA a Indii. 

Špecifickým dôvodom využívania skupinovej ceny je zdieľanie, resp. manažovanie 

efektívneho prístupu k informáciám nie pre jednotlivca, ale skupinu. Typicky sa takýto 

prístup zabezpečuje prostredníctvom knižnice a rôznych typov lokálnych licencií. Vychádza 

sa pritom z predpokladu, že informácie/dokumenty, ktoré sa čítajú zriedka, sa zvyčajne 

manažujú cez knižnice, zatiaľ čo jednotlivci a domácnosti nakupujú tie produkty, ktoré sa 

používajú opakovane. 

2c. cena podľa verzie 

Ide o ponuku informačného produktu v rôznych verziách pre rozličné segmenty trhu, 

rozličných zákazníkov a za rozličné ceny. Hlavné metódy, na základe ktorých sa rôzne verzie 

produktov zvyknú vytvárať: 

• časový posun – oneskorenie prístupu, aktuálnosť informácií, 

• používateľské rozhranie – silnejšie / slabšie vyhľadávacie možnosti, 

• pohodlie – obmedzenie času alebo miesta prístupu k informáciám, 

• obrazové rozlíšenie – kvalita obrázkov, 

• rýchlosť služby – spomalenie pre lacnejšie verzie produktov, 

• flexibilita použitia – možnosť ukladať, kopírovať, tlačiť informácie, 

• výkonnosť – napr. veľkosť slovníka pri niektorých softvéroch, 

• črty a funkcie – zjednodušené / deluxe verzie, 

• komplexnosť – ochota platiť viac za kompletnú sadu informácií, 

• používateľský diskomfort – zobrazovanie úvodných obrazoviek s výzvou na 

zaplatenie registrácie pri lacnejších verziách, 

• technická podpora – ako súčasť platenej verzie produktu. 
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Vytváranie verzií produktov v praxi ovplyvňujú viaceré faktory. Nie je vhodné, aby 

nižšia verzia produktu bola škálou ponúkaných funkcií príliš atraktívna, inak odláka tých 

zákazníkov, ktorí by si kúpili vyššiu verziu. Dôležité je tiež rozhodnutie o tom, koľko verzií 

produktu ponúkať. Mnoho firiem sa obmedzuje na dve verzie – štandard a profesionál. Podľa 

ekonómov lepšia politika je ponúkať 3 verzie, napríklad štandard, profesionál a gold. Svoju 

úlohu pri tom zohráva nezanedbateľný psychologický efekt „averzie voči extrémom“. 

V rámci snahy vyhnúť sa extrémnym voľbám či riziku väčšina zákazníkov nechce vyberať 

medzi alternatívami „príliš veľký“ a „príliš malý“, chce verziu určenú pre priemerného 

používateľa. 

Špeciálnou formou verziovania produktov je vytváranie produktových balíčkov (angl. 

bundling), v rámci ktorých sa 2 alebo viac produktov ponúka ako balík za jednu cenu. Táto 

cena je vyššia ako cena jedného produktu, ale nižšia ako cena dvoch produktov. Je to spôsob 

ako dostať od zákazníkov viac peňazí, resp. ako im predať niečo, čo možno v danom okamihu 

ani nepotrebujú. Základom toho postupu je opät dobrá znalosť psychológie zákazníka, ktorý 

často zvažuje princíp „možného použitia“ druhého či ďalšieho produktu, ktorý je súčasťou 

balíka, v budúcnosti. 

3. manažment duševného vlastníctva 

Tvorcovia intelektuálnych produktov majú tendenciu presadzovať príliš silnú ochranu 

svojho vlastníctva. Z praktického hľadiska je pritom dôležité maximalizovať hodnotu tohto 

vlastníctva, nie chrániť pre ochranu samotnú. Ak sa pri predaji či prenájme z tejto hodnoty 

nejaká časť stratí, treba to vnímať ako prirodzenú cenu spojenú s obchodom, podobne ako 

k nemu patrí devalvácia či amortizácia. 

Podmienky a práva využívania duševného vlastníctva treba nastaviť tak, aby sa dosiahla 

rovnováha medzi možnosťami ovládania produktu na jednej strane a jeho hodnotou pre 

zákazníka na strane druhej. Do hry tu vstupujú 3 faktory – miera liberálnosti podmienok 

ochrany vlastníctva, možnosti porušovania autorského práva a finančný zisk z predaja 

vlastníctva, resp. práv. Čím štedrejšie sú podmienky, za ktorých ponúkam duševné vlastníctvo 

k dispozícii, tým vyššiu sumu môžem pýtať, ale zvyčajne tým menej predám. Pôsobenie 

týchto faktorov pritom nie je vždy priamočiare. Liberálnejšie podmienky využívania síce 

môžu napomôcť zvýšeniu hodnoty produktu pre konzumentov a tým aj zvýšeniu dopytu po 

ňom, zároveň však môžu viesť k vyššej miere kopírovania, a teda v konečnom dôsledku 

k menším ziskom z predaja (Shapiro, 1999). 

Významný vplyv na posudzovanie podmienok ochrany vlastníctva a maximalizácie zisku 

s ohľadom na spôsob jeho využívania majú aj tzv. transakčné náklady, ktoré do určitej miery 
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súvisia s psychologickými aspektmi výberu alternatív. V prípade výberu medzi zabezpečením 

si DVD filmu kúpou alebo vypožičaním k týmto nákladom zaraďujeme napr. náklady, ktoré 

platí producent alebo spotrebiteľ na to, aby sa obchodná transakcia uskutočnila – cesta do 

obchodu, do požičovne, opätovná cesta do požičovne kvôli vráteniu DVD atď. Významné 

môžu byť nielen náklady na cestu, aj časový odklad, ktorý je spojený s oneskoreným 

zaradením nových titulov do procesov požičiavania. Výskumy naznačujú, že mnohí zákazníci 

dajú prednosť kúpe videa za 13 USD pred jeho vypožičaním za 3 USD (Shapiro, 1999). 

 

Ekonomika sietí a pozitívna spätná väzba 

Ak v predchádzajúcich etapách (industriálnych a predindustriálnych) rozvoja 

hospodárstva podstatným faktorom ovplyvňujúcim úspešnosť výroby boli tzv. úspory 

z rozsahu (čím viac sa produktu vyrobilo a predalo, tým nižšia mohla byť jeho jednotková 

cena), informačnú ekonomiku charakterizujú sieťové úspory, alebo ekonómia sietí. 

Siete ako prepojenia medzi ľuďmi či organizáciami nie sú novým javom, v súčasnej dobe 

využívajúcej elektronické komunikačné technológie však môžu existovať v dvoch podobách – 

ako siete reálne a virtuálne. Kľúčovým pojmom pri sieťovej organizácii ekonomických 

vzťahov je pozitívna spätná väzba. Hodnota pripojenia sa k sieti používateľov nejakého 

(informačného) produktu pre každého jedného nového záujemcu závisí od toho, koľko iných 

ľudí je už „pripojených“. Tento jav sa tiež označuje termínom sieťové efekty, sieťové 

externality alebo úspory z rozsahu na strane dopytu (angl. demand-side economies of scale) – 

na rozdiel od vyššie spomenutých úspor z rozsahu na strane ponuky (angl. supply-side 

economies of scale), ktoré boli typické pre industriálne hospodárstvo. 

V informačnom priemysle sa obe strany úspor zväčša kombinujú. Sieťové externality nie 

sú novým javom, boli známe už v období rozvoja dopravy a komunikačného priemyslu od 19. 

storočia. Pozitívna spätná väzba v praxi teda môže fungovať tak, že technológia, ktorá začína 

so 60% podielom na trhu, narastie na takmer 100%, a tá, ktorá začína na 40%, klesne na 10%. 

Takýto vývoj je ovlyvnený snahou klientov vybrať si tú alternatívu, ten výrobok, ktorý 

napokon na trhu prevládne.  

Veľkosť, resp. potenciál siete je možné vyjadriť aj matematicky. Ak je v sieti n 

účastníkov, jej hodnota pre každého je proporcionálna počtu iných účastníkov, a celková 

hodnota siete je n x (n – 1) = n2 – n. Technológie podliehajúce sieťovým efektom majú 

zvyčajne dlhú dobu zavádzania nasledovanú explozívnym rastom. Tento model vyplýva 

z pozitívnej spätnej väzby – čím viac užívateľov má danú technológiu, stále viac je takých, 

ktorí považujú za užitočné mať ju tiež. Základná výzva pre nový produkt je teda dosiahnuť 
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„kritickú masu“. Na tento účel možno použiť rozličné marketingové stratégie, napr. nižšie 

uvádzacie ceny na rozbehnutie pozitívnej spätnej väzby, v extrémnych prípadoch dokonca 

bezplatné šírenie produktu v jeho základnej podobe. 

Úspech alebo neúspech produktu však nie sú definované len jeho kvalitou či hodnotou, 

ale aj očakávaniami zákazníkov alebo náhodou. V oblasti psychológie marketingu sa už vžil 

termín manažment očakávaní (angl. expectations management), pod ktorým sa skrývajú 

rozličné aktivity, ktoré firmy robia preto, aby podporili pozitívne sieťové efekty – najmä 

mediálne oznámenia či kampane nových produktov, hoci ešte nie sú hotové. Keď sa pred 

niekoľkými rokmi rozbehol súboj medzi producentmi tabuľkových kalkulátorov QuattroPro 

a Excel, Microsoft intenzívne vydával správy a tlačové vyhlásenia o tom, o čo všetko jeho 

produkt bude lepší ako ten konkurenčný. Na označenie takéhoto nehotového produktu vtedy 

niektorí kriticky naladení novinári použili – analogicky s pojmami hardware a software – 

termín „vaporware“. 

Jedným z typických príkladov „nelogickosti“ sieťového vývoja je história dizajnu 

klávesnice písacieho stroja. Dizajn známy ako QWERTY vyvinul Christopher Latham Sholes 

v roku 1873 a následne ho použili niekoľkí vtedajší výrobcovia písacích strojov, okrem iných 

aj Remington. Rozloženie kláves bolo úmyselne navrhnuté ťažkopádne, aby sa spomalila 

rýchlosť písania, keďže vtedajšie mechanické stroje mali pri rýchlom písaní technické 

problémy spojené s krížením nosných pák jednotlivých písmen. Tieto problémy boli neskôr 

odstránené. V roku 1932 iný vynálezca, Američan August Dvorak, prišiel s modelom 

rozloženia písmen AOEUIDHTNS. Napriek tomu, že tento dizajn bol zjavne pre písanie 

efektívnejší, neujal sa práve preto, že pôvodný dizajn bol všeobecne rozšírený a zmena by si 

vyžadovala koordinovaný postup v širokom meradle (zrejme celosvetovom) a boli by s ňou 

spojené obrovské náklady. 

Akým spôsobom teda firma môže prekonať počiatočnú nepriazeň sieťových efektov a 

zaviesť na trh novú technológiu, resp. informačný produkt? K dispozíci sú 2 základné 

stratégie: 

- evolučná stratégia kompatibility – ponúknuť zákazníkom migračnú cestu pri 

dosiahnutí kompatibility s existujúcimi produktmi. Pri tejto ceste treba prekonať dve 

prekážky – technické (ponúknuť produkt, ktorý je kompatibilný a zároveň 

technologicky nadradený existujúcim produktom ) a právne (získať práva na 

výrobu/predaj kompatibilných výrobkov). 
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- revolučná stratégia pôsobivého výkonu – nový produkt je o toľko lepší, že zákazníci 

nebudú váhať zaobstarať si ho ani za cenu nákladov spojených so zmenou existujúcej 

technológie. 

 

Ako vyplýva z predchádzajúceho textu, dôležitou súčasťou sieťových efektov 

informačnej ekonomiky sú otázky kooperácie, kompatibility a štandardov. Štandardizácia je 

z hľadiska podnikateľov, hlavných hráčov na trhu s informačnými produktmi, komplikovaný 

a časovo náročný proces. Najskôr sa zameriava na spoluprácu pri definovaní a presadzovaní 

nového štandardu, no veľmi skoro si tie isté spoločnosti začínajú konkurovať v snahe 

o získanie svojho podielu na trhu. Práve kvôli tomu sa niekedy v anglickej literatúre 

v sieťových odvetviach možno stretnúť s termínom coopetition, ktorý je skrížením pojmov 

súťaž, konkurencia (competition) a spolupráca (cooperation). (Shapiro, 1999) 

Význam štandardov na trhu s informačnými produktmi možno vidieť na niekoľkých 

úrovniach: 

• zlepšujú kompatibilitu / interoperabilitu medzi výrobkami rôznych producentov, 

generujú väčšiu hodnotu pre užívateľov tým, že robia sieť rozsiahlejšou, 

• redukujú neurčitosť – ak za štandardom stojí viac výrobcov, zvyšuje sa kredibilita 

technológie, 

• ak je štandard otvorený, zákazníci sa nemusia natoľko obávať závislosti na jednom 

produkte, 

• súťaž medzi výrobcami na trhu získava iné rozmery:  

o z počiatočného boja o dominanciu sa stáva boj o podiel na trhu, 

o predmetom súťaže nie sú do takej miery črty a vlastnosti produktov (keďže sú 

u rôznych výrobcov veľmi podobné), ale skôr cena; po určitom čase sa síce 

dodávatelia snažia odlíšiť vývojom proprietárnych doplnkov, ale stále 

udržiavajú akú-takú spätnú kompatibilitu, 

o mení sa mierka súťaženia – posúva sa od celých systémov k špeciálnym 

komponentom, doplnkom základných systémov. 

 

Produktová/dodávateľská závislosť a zmena 

Užívatelia informačných technológií sa veľmi často stretávajú so stavom produktovej 

alebo dodávateľskej závislosti, ktorá sa tiež označuje ako proprietárne uzamknutie (angl. 

lock-in), a s ňou súvisiacej potrebe investície nákladov na zmenu (angl. switching). Situácia 
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produktovej závislosti vzniká, ak si raz užívatelia vyberú určitú technológiu alebo formát 

ukladania informácií, a zvolený štandard sa nedá nahradiť novým vzhľadom k vysokým 

nákladom a nekompatibilite nového výrobku s tými, ktoré už sú využívané. 

Náklady potrebné na zmenu (switching costs) sú v infomačnej ekonomike normou, nie 

výnimkou. Vyjadrujú vlastne mieru zákazníkovej závislosti (uzamknutia) na danom 

dodávateľovi či technológii. Komplexnejším pohľadom na mieru závislosti je ďalší finančný 

parameter, označovaný ako total switching costs (TSC), teda úplné náklady potrebné na 

zmenu – tieto odrážajú nielen náklady zákazníka, ale aj náklady, ktoré do procesu 

technologickej zmeny musí investovať nový dodávateľ. 

Typy a rozsah závislosti sa zväčša vymedzujú a vyčísľujú na základe nákladov, ktoré je 

potrebné investovať do zmeny. Môžu to byť: 

• zmluvné záväzky – kompenzácie / pokuty, ktoré je zákazník povinný vyplatiť 

pôvodnému dodávateľovi na základe predchádzajúcich zmlúv. 

• dlhodobé (investičné) nákupy – náhrada vybavenia, základné prístroje + dodatočné 

vybavenie. Tieto náklady sú zvyčajne tým nižšie, čím je vyšší vek doteraz 

používaných technológií. Je možné ich zredukovať tým, že nové vybavenie sa do 

firmy zaobstará formou prenájmu alebo leasingu. 

• špecifické školenia – zácvik pracovníkov v novom systéme, môže ísť o priame 

náklady, alebo nepriame náklady spôsobené napríklad zníženou produktivitou práce 

v novom systéme. 

• informácie a databázy – konverzie všetkých dát do nového formátu. 

• špecializovaní dodávatelia – financovanie nového dodávateľa, ktorý bude 

zabezpečovať subdodávky, ktoré pôvodne dodávala iná firma. 

• náklady spojené s hľadaním nového dodávateľa – na strane zákazníka to môžu byť 

psychologické náklady súvisiace so zmenami zabehaných postupov a zvyklostí, čas 

a úsilie venované identifikácii nového dodávateľa, riziko pri výbere neznámeho 

dodávateľa, na strane dodávateľa môže ísť o vyčíslené marketingové náklady, náklady 

na uzavretie dohody, zriadenie nových účtov a pod. 

• vernostné programy (napríklad zľavy za opakované, množstevné nákupy a pod.) – 

strata benefitov od doterajšieho dodávateľa, potreba znovu kumulovať predpoklady na 

prípadné zľavy u nových dodávateľov. 
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Rozsah ponuky a distribúcia spotreby – „dlhý chvost“ 

Jedna z najpodstatnejších zmien, ku ktorým dochádza v životnom cykle informačných 

produktov v elektronickom prostredí, je spôsob ich distribúcie prostredníctvom digitálnych 

sietí. Výsledky výskumov za ostatné desaťročie naznačujú, že nový spôsob distribúcie má 

okrem významného vplyvu na jej efektívnosť aj zásadný dopad na štruktúru spotreby 

informačných produktov, predovšetkým v kultúrnej oblasti. 

V materiálnom svete existuje vzťah medzi rankingom produktu na základe podielu na 

trhu a úrovňou jeho predaja. Tento vzťah je možné znázorniť prostredníctvom grafu, ktorý 

odzrkadľuje štatistické rozdelenie určitej populácie objektov. Pri všeobecnejšom pohľade sa 

v takomto grafe zobrazuje tiež generalizovaná zákonitosť distribúcie akýchkoľvek javov, ako 

sú napríklad slová, priezviská a podobne. Os x na tomto grafe zachytáva ranking (poradie) 

jednotlivých objektov a os y ich podiel na celkovom počte výskytov objektov danej 

populácie. Časť objektov, ktoré sú v rankingu umiestnené vysoko a majú vysoký podiel na 

danej populácii, sa označuje ako hity, pričom pomer medzi hitmi a „nehitmi“ je tradične 

80:20. Znamená to, že 20% hitov má 80% podiel na celkovej mase danej populácie a naopak. 

Tento spôsob rozdelenia platil aj pre oblasť informačných produktov, ktoré boli 

v spoločnosti distribuované na materiálnych nosičoch – či už to boli tlačené knihy alebo 

hudobné albumy na CD. Chris Anderson v článku v časopise Wired v roku 2004 upozornil na 

to, že keď sa ponuka produktov zvyšuje, uvedený pomer sa mení a trhový podiel sa presúva 

od hitov k nehitom. V grafe sa predlžuje jeho pravá časť a odtiaľ pochádza aj názov tohto 

fenoménu, „dlhý chvost“ (Anderson, 2004). 

 

 

„Dlhý chvost“ – všeobecná podoba modelu distribúcie javov podľa ich rankingu (os x) a 
podielu na celkovej populácii (os y) (podľa Husky, Wikipedia, 2006) 
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Zmena v rozložení DVD titulov vypožičiavaných cez spoločnosť Netflix za roky 2000-2005 
(podľa Fan) 

 

 

Táto situácia je v oblasti obchodu typická pre elektronické prostredie práve preto, že 

sieťová distribúcia umožňuje odstrániť obmedzenia šírky variety ponúkaných produktov, 

ktoré sú v podmienkach tradičných kamenných obchodov neprekonateľné. Anderson prišiel 

k tomuto záveru pri analýze dát spoločnosti Amazon, podľa ktorej cca 1/4 kníh, ktoré 

Amazon predá, nie je v top 100 000; takže by ich nepredávalo žiadne kamenné kníhkupectvo. 

V podobnom duchu Fan a Netessine o niečo neskôr realizovali výskum na údajoch 

spoločnosti Netflix, ktorá sa zaoberala podnikaním vo vypožičiavaní DVD a zistili, že 

v rozmedzí rokov 2000-2005 došlo k nárastu počtu titulov zo 4500 na 18000. (Fan, n.d.) 

Tieto zmeny v distribúcii sa čoraz výraznejšie prejavujú v masovej komunikácii a prinesú 

zrejme zásadný obrat do západnej kultúry založenej na hitovej produkcii. Platí, že aj to, čo nie 

je komerčne zaujímavé, nové, sa môže v online prostredí predávať. Ako konštatuje Anderson, 

„na hitoch založená ekonomika je výtvorom doby, ktorá nemala dostatok priestoru na to, aby 

priniesla všetko všetkým... Príliš dlho sme trpeli pod tyraniou faktora najmenšieho 

spoločného menovateľa, podriadení hlúpym letným hitom a prefabrikovanému popu. Prečo? 

Ekonomika. Mnohé naše predpoklady o priemernom vkuse sú vlastne artefaktmi ťažkého 

hľadania zhody medzi ponukou a dopytom – trhovou odpoveďou na neefektívnu distribúciu.“ 

Okrem prínosov v ekonomickej oblasti, ktoré sú evidentné, uvedené zmeny v sociálno-

kultúrnych vzorcoch správania sa spoločnosti stále vyvolávajú protichodné reakcie. Popri 

nadšení nad väčšou šírkou výberu kultúrnych hodnôt (ale i nehodnôt) sa však nájdu aj sociáni 

myslitelia, ktorí bijú na poplach a upozorňujú na vytrácanie sa kultúrneho tmelu 
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zabezpečujúceho sociálnu kohéziu a na možné riziká fragmentácie spoločnosti, ktorá 

postupne stratí jednotiace témy na ceste od hitovej uniformity 20. storočia k totálnej 

autonómii individualizovanej kultúry. 
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5. E-commerce v informačnej politike Európy  

 

Rozvoj ľudskej spoločnosti znamená zmeny vo viacerých jej aktivitách. Nové možnosti, 

ktoré poskytujú informačno-komunikačné technológie znamenajú posun aj v obchodovaní 

a finančných transakciách. Trh sa premiestnil do elektronického prostredia, čím vznikol e-

commerce (elektronický obchod) a obchodovanie nadobudlo nový rozmer. Až teraz môžeme 

hovoriť o skutočnej neobmedzenosti hranicami krajín, pretože sa buduje globálny otvorený 

trh. Tento krok je charakteristický pre informačnú spoločnosť, ktorej súčasťou práve sme. 

Položme si však otázku, či sme pripravení na tento posun. Sú nám známe všetky výhody, ale 

aj riziká, ktoré medzinárodný e-commerce prináša? Európska únia má záujem podporovať 

vzájomný obchod medzi svojimi krajinami, pričom sa snaží podložiť ho najmä legislatívne. 

Pozrieme sa, čo nám v tejto oblasti pripravila. 

 

Charakteristika e-commerce  

E-commerce (alebo elektronický obchod) je v podstate prenos a spracovanie dát v 

elektronickom prostredí, ktoré zahŕňa takmer všetky činnosti a operácie elektronického 

obchodovania, finančných transakcií a elektronickej komerčnej komunikácie. Jednotlivé 

služby elektronického obchodovania by sme podľa European Initiative mohli rozdeliť do 

dvoch základných kategórií- priamy e- obchod a nepriamy e- obchod. Priamy elektronický 

obchod znamená elektronické objednávanie nehmotných tovarov a služieb, ich elektronické 

doručenie a zaplatenie. Nepriamy elektronický obchod je elektronickým objednávaním 

hmotných tovarov. Ich dodanie je uskutočnené fyzicky, pričom takáto operácia je ovplyvnená 

vonkajšími faktormi, ako sú napríklad dopravný a poštový systém (European Initiative).  

 

E-commerce a informačná spoločnosť 

Služby elektronického obchodu, nazývané aj službami informačnej spoločnosti, sú 

realizované najmä prostredníctvom nasledujúcich operácií: 

- Elektronické obchodovanie s tovarmi a službami  

- Elektronické prevody finančných prostriedkov 

- Online doručovanie digitálneho obsahu 

- Online sprístupňovanie informácií 

- Elektronické obchodovanie s akciami 

- Verejné obstarávanie 

- Elektronická komerčná komunikácia (prostredníctvom e-mailov) 
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- Elektronické platenie daní 

- Elektronické poisťovníctvo 

- Elektronické účtovníctvo 

- Elektronické uzatváranie zmlúv 

Poskytovanie služieb elektronického obchodovania vyplýva aj zo základných 

predpokladov existencie a rozvoja informačnej spoločnosti, pretože ponúka značné príležitosti 

na zamestnanie, stimuluje hospodársky rast a investície európskych spoločností do inovácií a 

zlepšuje konkurencieschopnosť európskeho priemyslu (Smernica 2000/31 o elektronickom 

obchode). 

 

E-commerce na Slovensku 

Tak ako v ostatných krajinách EÚ aj na Slovensku je elektronické obchodovanie už 

bežným pojmom. U nás sa najčastejšie vyskytuje v podobe B2B a B2C. B2B je obchodovanie 

medzi podnikateľmi a B2C obchodovanie medzi podnikateľom a spotrebiteľom cez 

maloobchodný predaj. B2B a B2C je teda bežný elektronický predaj tovarov a služieb. Platí 

sa e-platbami z kariet, cez mobil a online služby. 

E-obchod však môže prebehnúť aj medzi bankou a jej klientom. Elektronická 

komunikácia banka – klient prebieha na základe kódu, hesla – PINu alebo elektronického 

podpisu. Využívaný je aj systém elektronického dodávania informácií EDI prostredníctvom 

európskeho štandardu EDIFACT (elektronická objednávka, elektronická faktúra). 

Komunikácia B2G, teda podnikateľ – vláda, je na Slovensku možná najmä využitím 

služieb ako sú elektronické daňové priznania, nahlasovanie poistných udalostí, elektronická 

komunikácia s colnými úradmi a online komunikácia s obchodným registrom. 

 

Jednotný otvorený trh vo svete 

Za rozvoj globálneho trhu elektronického obchodovania (v rámci Európy i celosvetovo) sa 

angažuje najmä Svetová obchodná organizácia (WTO – World Trade Organisation). V rámci 

nej v roku 1998 podpísalo 69 krajín dokument Agreement on Bacsic Telecomunication, 

záväzok o prístupe na národný trh. 

Pre zabezpečenie globálneho trhu, je nevyhnutné vyriešiť základné otázky, ktoré sú 

podstatné pre jeho rozvoj, otvorenosť a jednotnosť:  

• Interoperoabilita medzi jednotlivými službami 

Jednotný otvorený trh  môže fungovať iba ak je zabezpečená interoperoabilita medzi 

jednotlivými službami elektronického obchodovania krajín Európy. Tú možno dosiahnuť 
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prostredníctvom štandardizácie a normalizácie priemyslu a používateľov. Európske 

štandardizačné orgány pre túto oblasť sú najmä CEN (Comité Européen de Normalisation – 

Európska Komisia pre Štandardizáciu) a CENELEC (Európsky inštitút pre telekomunikačné 

normy a ETSI (Európska Komisia pre Elektrotechnickú Štandardizáciu).  

• Budovanie dôvery a zodpovednosti 

Pre rozvoj elektronického obchodu je potrebné šíriť povedomie a dôveru v elektronické 

obchodovanie v podnikateľských aj spotrebiteľských kruhoch (podnikatelia, podniky, 

verejnosť, verejná správa). Európska únia podporuje a podnecuje podnikateľov, aby sa nebáli 

svoju činnosť vykonávať aj v elektronickom prostredí. Nedôvera spotrebiteľov sa na druhej 

strane odstraňuje používaním určitých značiek kvality, dodržiavaním  kódexov správania sa a 

zvyšovaním transparentnosti transakcií (European Initiative). Spoločnosti musia vedieť 

zodpovedať otázku, kto má prístup k ich údajom a ako môžu udeliť tretej strane čiastočné 

prístupové práva k svojim údajom.  

• Bezpečnosť a súkromie 

Bezpečnosť a súkromie sú v oblasti jednotného otvoreného trhu veľmi podstatné. Aby 

mohli podnikatelia, spotrebitelia a verejnosť dôverovať elektronickému obchodu, musí byť 

zaistená bezpečnosť prenášaných údajov a súkromia zabezpečením vhodného šifrovania. Pre 

rozvoj informačnej spoločnosti a elektronického obchodu treba zaistiť aj primeranú ochranu 

duševného vlastníctva a podmieneného prístupu.  

• Právne predpisy a legislatíva 

Aby mohol byť vytvorený jednotný európsky otvorený trh musí byť vyriešená otázka 

právnych predpisov a legislatívy v rámci zúčastnených krajín. Každá krajina poskytujúca 

služby e-commerce má svoju legislatívu, ktorá rieši aj otázku elektronického obchodovania. 

Právne predpisy jednotlivých krajín sa v tomto ohľade nemusia zhodovať. Preto je dôležité 

aby sa zabezpečila vzájomná tolerancia právnych predpisov zúčastnených krajín. Rovnako je 

potrebné stanoviť, ktoré zákony budú uplatnené v sporných alebo iných čiastkových 

prípadoch (napríklad pri elektronických zmluvách, elektronickom daňovníctve, 

účtovníctve...). Tieto problémy sa riešia vytvorením komplexného regulačného rámca, ktorý 

musí vychádzať z nasledujúcich princípov: 

- Regulácia musí účinne a efektívne podporovať dosahovanie všeobecných 

záujmov (napr. súkromie a ochrana spotrebiteľa). 

- Každá regulácia musí vychádzať z ekonomickej reality. 

- Každá regulácia musí byť založená na slobode vnútorného trhu. 
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- Tam, kde môže voľný pohyb služieb elektronického obchodu účinne 

dosiahnuť vzájomné uznávanie národných predpisov, nie je potrebná 

regulácia (podľa European Initiative...). 

 

Právne zabezpečenie e-commerce v EÚ 

Za účelom zvýšenia konkurencieschopnosti európskej ekonomiky vytvorila v roku 2000 

Komisia elektronického obchodu Smernicu č. 2000/31/ES. Je platná v členských štátoch EÚ, 

pričom má poskytnúť právne zabezpečenie pre elektronický obchod obchodníkom aj 

zákazníkom v celej Európe.  

Cieľom smernice EÚ o elektronickom obchode je zlepšiť právnu ochranu tohto typu 

obchodu i dôveru používateľov internetu v neho. Smernica ustanovuje jednotné pravidlá k 

takým otázkam ako je transparentnosť informačnej požiadavky pre poskytovateľov online 

služieb, obchodná komunikácia, elektronická zmluva, limit pohľadávky poskytovateľa a pod. 

Týka sa všetkých vyššie uvedených služieb informačnej spoločnosti, ale aj služieb 

poskytovaných zdarma príjemcovi (financovaných napr. sponzoringom). 

Smernica je určená výhradne pre poskytovateľov služieb zriadených v EÚ, no jej obsah 

zohľadnil aj právne smerovanie v iných častiach sveta. Tým sa má predísť jej nekompatibilite 

a nepriaznivým vplyvom na konkurencieschopnosť európskeho priemyslu vo svete, ktorý by 

bránil jeho inováciám. 

 

Transpozícia Smernice EÚ o elektronickom obchode do legislatívy SR 

V novembri v roku 2003 bola zhotovená prvá správa o výsledkoch uplatnenia smernice. 

Išlo o prvé hodnotenie transpozície, implementácie a účinnosti smernice v členských štátoch 

EÚ. Správa hovorí o pozitívnom účinku smernice, transpozíciu označuje za uspokojivú, 

dokonca zdôrazňuje redukciu počtu súdnych procesov v súvislosti s elektronickým 

obchodom, a teda aj právnej neurčitosti. 

Slovenská republika transponovala Smernicu EÚ o elektronickom obchode do Zákona č. 

22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, ktorý nadobudol účinnosť 1.2.2004, neskôr v roku 

2005 bol novelizovaný. Zákonom o elektronickom obchode bol legalizovaný spôsob 

elektronickej komunikácie v SR medzi podnikateľmi a spotrebiteľmi, medzi podnikateľmi 

navzájom, resp. medzi občanom, podnikateľom a orgánmi verejnej správy. Zákon o 

elektronickom obchode upravuje podmienky, za akých môžu byť poskytované služby 

informačnej spoločnosti, upravuje práva a povinnosti poskytovateľa služieb a jeho príjemcu. 

Dohľad nad dodržiavaním zákona má Slovenská obchodná inšpekcia.  
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K iným transpozíciám do slovenského právneho poriadku, ktoré sa týkajú sa e-commerce, 

patria aj ďalšie smernice najmä: 

− Smernica o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku 

− Smernica o neprimeraných zmluvných podmienkach 

− Smernica o spoločnom regulačnom rámci elektronických komunikačných sietí 

a služieb 

− Smernica o zásadách spoločenstva pre elektronické podpisy 

− Smernica o zavádzajúcej a porovnávacej reklame a 

− Smernica o predaji finančných služieb spotrebiteľom. 

 

Elektronicky dodávané služby a DPH 

Elektronický obchod rozšíril doterajšie možnosti „tradičného“ trhu. Nie je obmedzený 

hranicami jednotlivých štátov, čo znamená rýchlejšie budovanie a rozvoj globálneho trhu. S 

novými možnosťami, ktoré prináša, sa otvára otázka povinnosti platenia daní z pridanej 

hodnoty (ďalej len DPH), ktorej podlieha predmet obchodu – tovary a služby.  

Elektronický obchod znamená potrebu prepracovania platnej legislatívy. OECD 

(Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj) prijalo v roku 1998 princípy zdanenia 

elektronického obchodu. Z nich vyplynula potreba zmeniť prístup k DPH elektronicky 

dodávaných služieb. Pravidlá pre spotrebiteľské dane (ako DPH) sa mali stať výsledkom 

zdanenia v rámci jurisdikcie v mieste spotreby. Rovnako sa zdôraznila potreba zjednodušenia 

online registračnej schémy. Zmena praxe v tejto oblasti sa premietla do legislatívy EÚ a 

následne do právnych úprav jednotlivých členských štátov. 

 

Legislatívna úprava elektronicky dodávaných služieb a DPH 

Významnou smernicou v tejto oblasti je Smernica Rady 2002/38/ES. Smernica rozlišuje 

medzi tovarom, ktorý je uchopiteľný a službou, ktorá je elektronická. Napríklad printová 

verzia časopisu je tovarom a jeho elektronická podoba sa považuje už za službu. Vďaka 

rastúcemu využívaniu internetu služby čím ďalej tým viac konkurujú tovarom.  

Nakoľko je Slovenská republika od roku 2004 súčasťou EÚ, má povinnosť premietnuť 

Smernice Rady aj do svojej domácej právnej úpravy. Problematiku elektronicky dodávaných 

služieb môžeme nájsť v Zákone č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, v znení 

neskorších predpisov.  
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V nadväznosti na uvedenú smernicu boli prijaté ďalšie smernice. Poslednou 

najvýznamnejšou, a najaktuálnejšou v súvislosti s elektronicky dodávanými službami je 

Smernica Rady č. 2008/9/ES, ktorá sa týka určenia miesta zdanenia, s účinnosťou od 

1.1.2010.  

 

Miesto zdanenia 

Medzi najdôležitejšie zmeny, ktoré priniesla Smernica Rady č. 2008/8/ES (platná od 1. 

januára 2010) vo vzťahu k elektronicky dodávaným službám patria: zmena pravidiel určenia 

miesta dodania služieb; nová registračná povinnosť zdaniteľnej osoby, ktorá nie je platiteľom 

DPH; zmena vzniku daňovej povinnosti pri službách; zmena podávania súhrnného výkazu v 

ktorom sa od 1. januára 2010 uvádzajú aj služby poskytnuté zdaniteľnej osobe do iného 

členského štátu EÚ, ak ide o služby, pri ktorých je príjemca povinný platiť daň; zmena v 

základe dane pri dodaní tovaru a služieb osobám, ktorú majú osobitný vzťah k platiteľovi.  

Najvýznamnejšou zo zmien Smernice Rady č. 2008/8/ES, je prenesenie povinnosti 

zdanenia elektronicky dodávanej služby do miesta dodania. Dôvodom je, že dodávatelia 

elektronických služieb sa začali sústreďovať svojimi sídlami práve v krajinách s najnižšou 

sadzbou DPH, čo má negatívny dopad na krajiny, kde je DPH na tieto služby vyššia.  

O úprave týkajúcej sa miesta zdanenia, sa konali dlhodobé diskusie. Pri zasadaní Rady pre 

hospodárske a finančné záležitosti (The Economic and Financia Affairs Council – ECOFIN) 

sa z praktických dôvodov postavili proti tomuto návrhu najmä Luxembursko, Portugalsko. 

Dôvodom Luxemburska bolo jeho postavenie ako „kráľa elektronického obchodu“, nakoľko 

uplatňuje najnižšiu možnú sadzbu DPH na elektronické služby (15%). Z tohto dôvodu si ho za 

svoje sídlo zvolili napr. Apple, iTunes, Skype a ďalšie spoločnosti (EurActiv, 2007a). 

Portugalsko zas na svojom ostrove Madeira, uplatňuje vďaka výnimočnému opatreniu ešte 

nižšiu sadzbu DPH  (13%), vďaka čomu je rovnako vyhľadávaným sídlom poskytovateľov 

elektronických služieb (EurActiv, 2006).  

Kompromisom je postupné zavádzanie nového princípu. Zmena začne z ekonomických 

dôvodov platiť až od roku 2015, kedy klesne podiel vyberanej dane v krajine sídla 

spoločnosti na 30%. Postupne sa bude znižovať na nulu do roku 2019 (EurActiv, 2007). 

Takýto kompromis by mal zaistiť, aby zmeny namiesto prínosu neznamenali negatívny 

dopad.  

Pre lepší prehľad úpravy miesta zdanenia uvádzame nasledovné zhrnutie: 

• pri službách "business-to-business" sa  daň vyberá na mieste spotreby, nie v materskej 

krajine dodávateľa (obr. 1); 
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• pri službách "business-to-customer", keď odberateľom je priamo zákazník, je miestom 

zdanenia materská krajina dodávateľa. Existujú však výnimky, keď sa uplatní nový 

systém zdanenia v krajine spotrebiteľa (obr.2 a 3). 

Do praxe sa zaviedol aj nový systém "one-stop shop", predstavujúci jednotné kontaktné 

miesta. Jednotlivé firmy tu budú môcť vybaviť všetky náležitosti súvisiace s DPH - 

registrácia, daňové priznania a platby pre krajiny EÚ, kde podnikajú. Kontaktné miesto 

následne uplatní príslušné sadzby DPH a vybranú daň odvedie do konkrétnych krajín spotreby 

(EurActiv, 2008). 

 

 

Výber daní v B2B plánovaný na obdobie 2010-2014 (zdroj: Parilli, 2008) 

 

 

Výber daní v B2C plánovaný na obdobie 2010-2014 (zdroj: Parilli, 2008) 

 

 

Výber daní v B2C plánovaný po roku 2015 (zdroj: Parilli, 2008) 

 

Administratívna spolupráca členských štátov v oblasti DPH 

Na základe nariadenia Rady 2003/1798/ES o administratívnej spolupráci v oblasti 

nepriamych daní (DPH) vznikla členským štátom povinnosť elektronickej správy dát 
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v oblasti DPH.  Za elektronickú výmenu informácií je zodpovedný Centrálny spojovací orgán 

(Central Liaison Office - CLO), ktorý ju uskutočňuje prostredníctvom informačného systému 

VIES (VAT Information Exchange System). Ten umožňuje: 

• platiteľom DPH overovať platnosť IČ DPH svojich partnerov v členských štátoch 

• daňovým orgánom overovať platnosť IČ DPH a monitorovať a kontrolovať tok 

tovarov v rámci EÚ 

Pristúpením Slovenskej republiky do EÚ vznikla povinnosť spustenia tohto systému aj u 

nás. Do systému sa zapracovali zmeny, ktoré priniesli neskoršie smernice, rovnako sa do neho 

zapracovala schéma "one-stop shop" (Kaštánek, Isteníková, 2006).  

 

Najnovšie trendy v E- commerce 

Jedným z najväčších trendov internetu je podľa magazínu ReadWriteWeb (2009) 

koncepcia "internetu vecí". Internet vecí prepája ktorékoľvek objekty reálneho sveta ako 

napríklad chladnička či svietidlá s internetom a jeho službami. Táto koncepcia má viac 

možností využitia. Reálne už funguje v oblasti e- commerce, konkrétne v  elektronickom 

obchodovaní s tovarmi a službami.  

Označenie produktov v internete vecí zabezpečujú RFID tagy (Radio Frequency 

Identification), ktoré sú na nich pripnuté (obr. 4). Senzory GPS (obr. 5), ktoré sa môžu 

nachádzať napríklad v mobilných telefónoch, potom sledujú podmienky manipulácie s takto 

označenými produktami. Tieto informácie zanalyzujú a vyhodnotia špeciálne nástroje na 

vizualizáciu, ktoré sa taktiež môžu nachádzať v mobiloch (obr. 6). Myšlienku internetu vecí 

realizuje napríklad spoločnosť IBM v spolupráci s dánskou prepravnou spoločnosťou 

Container Centralen. Zabezpečujú tak transparentnosť procesu prevozu najmä krehkých 

produktov ako sú zelenina, ovocie či rastliny. 

 

 

RFID tag 

 

Európska komisia včas identifikovala potenciál internetu vecí. Zistila, že jeho rozvoj by 

mohol pomôcť rozvoju jej koncepcie podľa spomenutej Smernice 2000/ 31, ale aj uľahčiť 
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výmenu informácií vo výrobnom a maloobchodnom odvetví a zvýšiť účinnosť výrobných 

cyklov. 

Otázkou je, prečo by komisia mala zasahovať svojou politikou práve do tejto koncepcie. 

Je zrejmé, že internet vecí nastane bez ohľadu na to, či verejné orgány zasiahnu alebo nie. Ak 

však chceme zabezpečiť jeho rozvoj vo verejnom záujme, nie je rozumné ponechať ho iba na 

súkromný sektor. Iba vtedy, ak Únia zaujme aktívnu úlohu v tejto oblasti, bude internet vecí 

naozaj pre ľudí. Komisia preto chce zriaďovať verejno-súkromné partnerstvá, pri ktorých 

internet vecí môže zohrávať významnú úlohu. V oblasti e- commerce je aktuálne partnerstvo 

„závody budúcnosti“. Komisia rieši všetky spomínané základné otázky pre rozvoj 

elektronického obchodu, no vzhľadom na novosť problematiky internetu vecí sa musí 

zaoberať aj ďalšími súvisiacimi problémami. 

 

 

Senzor GPS v krhle na polievanie 

 

Správa internetu vecí 

Prístup k informáciám o produktoch si vyžaduje vytvorenie sieťovej komunikácie. Aj z 

tohto dôvodu sa Európska komisia svojim "Akčným plánom pre Európu" zaviazala, že 

bude podporovať vymedzenie zásad správy internetu vecí. Ďalej plánuje vytvoriť 

„architektúru“ s dostatočným stupňom decentralizácie riadenia, aby sa dosiahla 

transparentnosť v elektronických obchodoch.  

 

Ochrana osobných údajov a internet vecí  

Prijatie internetu vecí sa tiež stretáva s problémom ochrany súkromia a  osobných údajov, 

ktoré sú základnými právami v EÚ. Komisia bude preto dohliadať na uplatňovanie právnych 

predpisov o ochrane údajov pri internete vecí prostredníctvom konzultácií s pracovnou 

skupinou pre ochranu údajov, poskytovaním usmernení pri správnom výklade právnych 

predpisov EÚ a podporou dialógu medzi zainteresovanými stranami. V súčasnosti Komisia 
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iniciuje diskusiu o tom, ako zabezpečiť pre každého jednotlivca možnosť kedykoľvek sa od 

sieťového prostredia odpojiť. 

 

Technológie potrebné pre interne vecí  

Pre plné využitie internetu vecí sú potrebné najnovšie informačno- komunikačné 

technológie. Komisia teda bude naďalej financovať výskumné projekty 7 RP v oblasti 

internetu vecí, akými sú napríklad mikroelektronika, komponenty na inej báze ako kremík, 

technológie na získavanie energie, všadeprítomná geolokalizácia, siete bezdrôtových 

inteligentných systémov, sémantické systémy a ich bezpečnostné aspekty. Ďalej by bolo pre 

internet vecí prospešné, keby sa čo najrýchlejšie zaviedol IPv6, ako to navrhla Komisia a 

schválila Rada. Tým by sa umožnil priamy prístup k všetkým objektom, čím  by sa zrýchlila 

realizácia tejto novej myšlienky.  

 

Nástroje na vizualizáciu v mobilnom telefóne 

 

Ďalším problémom je, že iba obmedzený počet inštitúcií dokonale chápe problematiku a 

možnosti spojené s internetom vecí, a tak sa Komisia podujala zvýšiť ich informovanosť.  

Keďže táto koncepcia prekračuje hranice štátov, Komisia sa rozhodla podporovať taktiež 

medzinárodný dialóg o všetkých aspektoch internetu vecí. 

 

Sumár 

Rozvojom technológií, internetu a webových aplikácií prináša elektronický obchod čoraz 

viac možností. Európsky trh sa zjednocuje a prináša výhody, o ktorých sa spotrebiteľom 

a obchodníkom v predchádzajúcich rokoch ani nesnívalo. V elektronickom prostredí sa otvára 

priestor nielen na obchodovanie v tradičnom slova zmysle – predaj tovarov a služieb a platby 

za ne, ale aj na služby ako sú elektronické daňovníctvo, poisťovníctvo, účtovníctvo a 

iná komerčná komunikácia.  
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Rovnako ako tradičné služby, aj elektronické služby podliehajú zdaneniu. Keďže e-

commerce je medzinárodnou problematikou, je potrebne vyriešiť daňové a legislatívne 

nezrovnalosti v jednotlivých štátoch. Až v budúcnosti sa presvedčíme, či sa jednotlivé štáty 

budú schopné zjednotiť  v mieste zdanenia z príjmu. 

V rámci Európskej únie sú platné viaceré smernice, ktoré zabezpečujú jednotnosť  

a otvorenosť Európskeho trhu. Najväčšou výzvou však bude zabezpečenie otvorenosti, 

tolerancie a kompatibility medzi smernicami a legislatívou jednotlivých krajín Európskej 

únie.  

Najnovším trendom v elektronickom obchode je internet vecí, ktorý dokáže prepojiť 

reálne objekty s virtuálnym prostredím. Ak má byť však internet vecí pre ľudí, musí Európska 

komisia aj v tejto oblasti prevziať proaktívnu rolu. 
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6. Aktivity Európskej únie v oblasti eHealth 

 

Na rozvoj systémov a služieb eHealth existuje hneď niekoľko závažných dôvodov. Po 

prvé, v dôsledku starnutia európskej populácie čelí Európska únia a jej členské štáty 

rastúcemu dopytu po službách sociálnej a zdravotnej starostlivosti. Zároveň sa zvyšuje 

mobilita pacientov a zdravotníckych pracovníkov v rámci EÚ. A nakoniec – v súčasnosti je 

9% Európanov zamestnaných zdravotníckom sektore. Až štyria z piatich európskych lekárov 

sú pripojení k internetu a jedna štvrtina Európanov využíva internet na získanie zdravotných 

informácií dokazuje rozvíjajúcu sa tendenciu eHealth systémov a služieb.   

 

Čo je eHealth? 

eHealth poznáme aj pod pojmami elektronické zdravotníctvo, eZdravie, online zdravotné 

služby alebo informatizácia zdravotníctva. Tieto pojmy charakterizujú technický rozvoj v 

oblasti zdravotníckych systémov a služieb, no predovšetkým celkový spôsob myslenia a 

chápania zdravotníckeho systému. Prístup na zlepšenie zdravotnej starostlivosti, na miestnej, 

regionálnej a globálnej úrovni, prostredníctvom využívania informačných a komunikačných 

technológií (1). e-Health opisuje používanie informačných a komunikačných technológií 

prostredníctvom množstva funkcií, ktoré ovplyvňujú zdravotníctvo.  

 

Legislatíva EÚ v oblasti eHealth 

Využívanie informačných a komunikačných technológií v zdravotníctve prinieslo 

množstvo právnych otázok, na ktoré európske legislatíva poskytuje len málo odpovedí, 

pretože eHealth nie je len o technológii, ale predovšetkým o zmenách v  každodennej praxi 

zdravotnej starostlivosti týkajúcich sa všetkých lekárov a pacientov. Príslušné právne predpisy 

EÚ zasahujúce oblasť elektronického zdravotníctva spadajú do troch legislatívnych oblastí: 

ochrany osobných údajov, ochrany spotrebiteľa a aspektov hospodárskej súťaže. 

 

Ochrana osobných údajov 

V rámci európskej legislatívy týkajúcej sa ochrany údajov je najvýznamnejšou Smernica 

1995/46/ES, ktorej obsahom je ochrana základných práv a slobôd fyzických osôb. Na jednej 

strane je cieľom ochrana osobných údajov a ochrana súkromia jednotlivcov, na druhej strane 

je snaha umožniť voľný pohyb údajov v rámci EÚ.  V prvom rade sa legislatíva zaoberá 

otázkou, na aké typy dát sa táto ochrana vzťahuje.  Ďalej predpisy rozvádzajú funkciu 

dátového kontrolóra a povinnosti vyplývajúce z tejto funkcie. Dôležitou súčasťou smernice sú 
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práva pacientov v súvislosti s ochranou údajov a špecifiká vyplývajúce z charakteru 

zdravotných údajov. 

 

Ochrana spotrebiteľa 

Existujúca legislatíva na európskej úrovni týkajúca sa ochrany práv spotrebiteľa 

systémov, služieb a nástrojov elektronického zdravotníctva, sa zaoberá nasledujúcimi 

otázkami:  

• právnymi predpismi o predaji spotrebného tovaru vzťahujúcimi sa na tovar a služby 

elektronického zdravotníctva; 

• aplikáciami a nástrojmi eHealth ako zdravotníckymi pomôckami; 

• ochranou spotrebiteľov a užívateľov eHealth pred škodlivými produktmi a službami; 

• zodpovednosťou za produkty a služby eHealth; 

• právami a povinnosťami vyplývajúcimi z poskytovania služieb eHealth 

prostredníctvom internetu; 

• špecifickými povinnosťami poskytovateľa internetových služieb eHealth; 

• zmluvnými pravidlami týkajúcimi sa produktov a služieb eHealth. 

 

Hospodárska súťaž 

Tretiu skupinu nariadení tvorí legislatíva v oblasti obchodovania s produktmi a službami 

elektronického zdravotníctva a aspekty hospodárskej súťaže a obchodného práva s možným 

dopadom na realizáciu eHealth. V tejto oblasti sa právne predpisy týkajú podmienok, za 

akých môže byť verejný orgán klasifikovaný ako podnik, pravidlami všeobecného 

hospodárskeho záujmu vzťahujúcimi sa na zdravotnú starostlivosť a poskytovaním štátnej 

pomoci v rezorte elektronického zdravotníctva. 

 

Prípadové štúdie 

Pre zefektívnenie uplatňovania spomínaných právnych predpisov v bežnej praxi, bol 

vytvorený súbor prípadových štúdií s názvom Case Vignattes, poskytujúcich prehľad noriem 

EÚ v rámci eHealth. Tieto štúdie boli vytvorené na základe správ popisujúcich skutočné 

prípady z lekárskej praxe a načrtávajú spôsob, akým uplatňovať predpisy a normy týkajúce sa 

ochrany osobných údajov, ochrany spotrebiteľa a hospodárskej súťaže v praxi. 
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Akčný plán eHealth 2005 

Akčný plán eHealth je súčasťou Akčného plánu eEurope na podporu informačnej 

spoločnosti. Jeho cieľom je elektronické zdravotníctvo poskytujúce rámec pre výmenu 

osvedčených postupov a skúseností a spoločné prístupy k problémom. Akčný plán eHealth 

poskytuje návod ako využitím informačných a komunikačných technológií zlepšiť kvalitu 

poskytovania zdravotnej starostlivosti za rovnaké, alebo nižšie náklady v kratšom čase a s 

menším počtom chýb. Cieľom akčného plánu je vytvoriť „Európsky priestor eHealth “ a 

identifikovať konkrétne kroky na dosiahnutie tohto cieľa (2). 

Prioritou akčného plánu na dosiahnutie plného potenciálu systémov a služieb eHealth, je 

vytvorenie správneho rámca pre podporu eHealth, vytvorenie pilotných akcií na poskytovanie 

elektronickej zdravotnej starostlivosti a napokon zdieľanie osvedčených postupov a 

sledovanie pokroku: 

 

Riešenie bežných úloh 

• každý členský štát rozvíja národný alebo regionálny plán na podporu e-Health; 

• dohoda členských štátov o spoločnom prístupe k identifikačným údajom pacientov a 

stanovenie noriem pre interoperabilitu správy zdravotných údajov a elektronických 

zdravotných záznamov (úsilie o štandardizáciu a vývoj v oblastiach, ako je Európsky 

preukaz zdravotného poistenia a správa identít pre európskych občanov); 

• zlepšenie informovanosti o otázke mobility pacientov a zdravotníkov v rámci EÚ; 

• podpora členských štátov na zavedenie siete zdravotníckych informácií o eHealth na 

pevných a bezdrôtových širokopásmových a mobilných infraštruktúrach; 

• akreditácia systémov eHealth, ktoré poslúžia ako modely pre ostatné regióny 

(prehľad osvedčených postupov ako vodidlo pre členské štáty); 

• spoločný prístup členských štátov k podpore a posilneniu investícií do e-Health. 

 

Pilotné akcie 

• vytvorenie verejne prístupného zdravotného portálu EU na prístupu k informáciám o 

verejnom zdravotníctve a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci; 

• vytvorenie siete zdravotníckych informácií na poskytovanie on-line služieb 

(elektronické predpisovanie receptov, diaľkové monitorovanie pacientov, 

telekonzultácie a pod.); 
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• podpora využívania zdravotnej karty a preukazu poistenca ako náhrada za všetky 

papierové formuláre (snaha o zavedenie elektronickej karty zdravotného poistenia). 

 

Spolupráca a monitorovanie praxe  

• šírenie osvedčených postupov; 

• benchmarking; 

• medzinárodná spolupráca. 

 

Urýchlenie rozvoja trhu eHealth v Európe 

Otázkam urýchlenia rozvoja trhu eHealth v EÚ sa venuje Report o prioritných témach v 

oblasti eHealth za rok 2007 vychádzajúci zo správy Creating an Innovative Europe (o 

implementácii IKT do rôznych oblastí). Z tejto správy vyplynula dôležitá úloha inovovať 

sektor zdravotnej starostlivosti v rôznych oblastiach. Spomínaný dokument definuje trh 

eHealth ako: 

• klinické IS (napr. pre rádiológiu, na pomoc pri odhaľovaní diagnóz, systémy pre 

chirurgiu, farmaceutické IS...); 

• personalizované IS, telemedicína a domáca starostlivosť; 

• integrované regionálne/národné zdravotnícke informačné siete; 

• sekundárne systémy (výučbové, vzdelávacie, propagačné...), špecializované systémy 

(výskumnícke, vedecké, anylýzové...), podporné systémy (administratívne, 

manažérske...). 

Z analýzy potenciálu európskeho trhu eHealth vyplynulo šesť základných faktorov, 

ktoré ovplyvňujú jeho existenciu a efektívne fungovanie: 

1. politická dohoda vyjadrená v tzv. roadmaps (mapy, harmonogramy) členských štátov 

(na základe dokumentu European eHealth Action Plan of April 2004); 

2. starnutie európskej populácie (počet ľudí starších  ako 65 rokov čoskoro dosiahne až 

40 %); 

3. zmena charakteru chorôb populácie (60 % všetkých  úmrtí je na chronické choroby); 

4. očakávania občanov-pacientov (očakávania a nároky sú, z pochopiteľných dôvodov, 

vysoké a je potrebné ich citlivo, ale efektívne spracovávať); 

5. spoluúčasť pacientov na financovaní zdravotnej starostlivosti (možnosť zapojenia tzv. 

tretej strany – zdravotných poisťovní a pod.); 

6. potreba zvyšovania efektívnosti eHealth. 
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Všetky tieto faktory by mali byť zohľadnené pri vytváraní spoločného európskeho trhu 

eHealth. 

Dokument Accelerating the Development of the eHealth Market in Europe v analýze ďalej 

identifikuje tieto oblasti: 

• eHealth priemysel v Európe (výskum, rozvoj, projektovanie a produkcia systémov a 

nástrojov eHealth); 

• bariéry ovplyvňujúce rozvoj eHealth (rozdrobovanie trhu a nedostatok 

interoperability; nízka právna istota; nedostatočná finančná podpora; problémy 

sprostredkovania inovácií); 

• strategické, ekonomické a sociálne benefity (lepšia starostlivosť si vyžaduje nižšie  

náklady; lepšia prístupnosť zdravotníckych služieb; výhody pre IKT sektor, pre 

exportný a importný trh jednotlivých krajín; zvyšovanie konkurencieschopnosti a 

kvality služieb); 

• potenciál odstraňovania bariér:  

1. rozdrobovanie trhu a nedostatok interoperability: zavádzanie infraštruktúry IS 

systémov v rámci zdravotnej starostlivosti (zvyšovanie interoperability medzi 

jednotlivými systémami); 

2. odhaľovanie nízkej právnej istoty (top prioritou je znovunaštartovanie 

procesov kontroly a regulácie štruktúry systémov eHealth); 

3. nedostatočná finančná podpora (štrukturálne fondy EÚ môžu byť najväčšou 

finančnou oporou pri zavádzaní systémov eHealth); 

4. sprostredkovanie inovatívnych riešení (zosieťovanie a spolupráca medzi 

verejnými sprostredkovateľmi, môžu zabezpečiť vyššiu produktivitu a nižšie 

poplatky.  

 

Priority a stratégie európskych krajín 

Zdravotné systémy predstavujú základnú a najdôležitejšiu časť európskej sociálnej 

infraštruktúry, čo dokazuje aj Dokument o prioritách a stratégiách eHealth v jednotlivých 

krajinách EÚ. Až dvadsaťdva krajín únie vypracovalo strategické dokumenty (akčné plány, 

tzv. roadmaps...)  o svojich zámeroch a predstavách o eHealth a päť z nich zaradilo eHealth 

medzi prioritné témy v oblasti tzv. „e“ stratégií (väčšinou pod záštitou jednotlivých stratégií 

eGovernment). Najviac dokumentov o eHealth bolo v jednotlivých krajinách vypracovaných 

po roku 2003, ale niektoré škandinávske krajiny (Dánsko, Nórsko, Fínsko) iniciovali prvé 
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kroky už v druhej polovici 90. rokov.  Jednotlivé národné stratégie sa líšia podľa stavu 

zdravotníctva a ostatných faktorov danej krajiny, v desiatich  krajinách je eHealth hlavnou 

súčasťou vládnych programov zdravia. 

Plán na rok 2010 predstavil v rámci i2010 Initiative (eEurope Action Plan) Európsku 

zdravotnú kartu poistenca a národné systémy EHC (Elektronické zdravotné záznamy), ktoré 

by mali predstavovať digitálne systémy údajov o pacientoch a  poistencoch.  

 

Stratégie eHealth na Slovensku 

Iniciátorom a garantom systému a stratégií eHealth u nás je Ministerstvo zdravotníctva 

SR, ktoré v minulých rokoch presadilo nový systém zdravotnej starostlivosti. Národným 

operátorom pre eHealth je Národné centrum zdravotníckych informácií, ktoré na webovej 

stránke ezdravotnictvo.sk deklaruje projekt e-health ako: 

„Rovnosť v poskytovaní zdravotnej starostlivosti a dostupnosť zdravotnej starostlivosti je 

základným právom každého občana pre plnohodnotný a zmysluplný život. Zachovanie a 

zlepšovanie zdravia je najlepšou investíciou pre silnú ekonomiku a spokojnú spoločnosť. 

Realizácia programu rozvoja zdravia a zdravotníckej starostlivosti smeruje k cieľu 

dosiahnuť úplný potenciál zdravia pre všetkých, znižovať výskyt nových prípadov závažných 

chorôb a poškodení a vyhnúť sa utrpeniu z nich plynúceho. Proces rozvoja zdravia 

predpokladá aktívnu účasť všetkých relevantných partnerov“ (6). 

Dokument Strategické ciele eHealth z roku 2008 je kľúčovým nástrojom informatizácie 

verejnej správy v oblasti zdravotníctva na Slovensku. Predkladacia správa k tomuto 

dokumentu zahŕňa základné body v implementácii eHealth do národného zdravotníckeho 

systému: 

• vytvorenie legislatívneho, normatívneho a architektonického rámca eHealth; 

• vytvorenie bezpečnej infraštruktúry pre realizáciu vízie a poslania eHealth;  

• informatizáciu procesov a služieb v systéme zdravotnej starostlivosti z verejných 

zdrojov;  

• podporu nových procesov a foriem zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych služieb. 

Nasledujúci obrázok ilustruje niekoľko štúdií uskutočniteľnosti týchto projektov 

realizované Ministerstvom financií. 
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Štúdie uskutočniteľnosti jednotlivých projektov a stratégií národného plánu eHealth  

(Zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií) 

 

Vplyv aplikácií IKT na bezpečnosť pacientov a riadenie rizík 

Medzi základné aplikácie IKT v oblasti zdravotnej starostlivosti patria:  

• elektronické zdravotné záznamy; 

• systémy na podporu rozhodovania; 

• elektronické recepty; 

• systém evidencie výstrah a upozornení; 

• systém záznamov nehôd a zranení.  

Hlavným prínosom využívania IKT v procesoch zdravotníctva je zvýšenie kvality 

zdravotnej starostlivosti, zlepšenie bezpečnosti pacientov, prevencie a zvýšená efektivita 

riadenia rizík. Bezpečnosť pacientov zahŕňa prostriedky propagácie zdravia a zdravého 

životného štýlu, informácie o prevencii proti chorobám a nové druhy služieb, ktoré 

elektronické prostredie pacientom ponúka. Medzi ne patria elektronické zdravotné záznamy, 

alebo elektronické recepty. Jednotná platforma pre výmenu zdravotných informácií, rýchly a 

jednoduchý prístup k zdravotným záznamom zvyšuje bezpečnosť pacientov napríklad v 

prípade potreby špecifického ošetrenia v zahraničí.  
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V oblasti riadenia rizík, hrajú úlohu najmä systémy na podporu rozhodovania 

zdravotníckeho personálu, obsahujúce informácie o konkrétnych prípadoch a postupoch ich 

riešenia, ktoré majú pomáhať zdravotníkom pri rozhodovacích procesoch. Ďalej je to systém 

evidencie výstrah a upozornení (napríklad pre prípady zlého prijatia liekov), ktoré majú 

zabrániť neprávnemu podaniu liekov určitej skupiny pacientov. Do okruhu aplikácií IKT pre 

zdravotníkov patrí aj systém záznamov nehôd a zranení. Riadenie rizík je nástroj na zlepšenie 

kvality zdravotnej starostlivosti, v ktorom sa analyzujú rôzne teoretické riziká v špecifických 

situáciách. Môžeme ho definovať štyrmi základnými otázkami, na ktoré proces riadenia rizík 

reaguje: 

 

Základné otázky Úloha riadenia rizík 

Čo zlé sa môže stať? Identifikácia rizika 

Aké sú predpoklady ohrozenia a aký bude jeho 

dopad? 

Analýza rizika a jeho zhodnotenie 

Čo môžeme robiť pre minimalizáciu ohrozenia alebo 

ako možno zmierniť jeho dopad ? 

Ošetrenie. Cena prevencie sa porovnáva s 

cenou dopadu ohrozenia. 

Čo sa môžeme naučiť z vecí, ktoré sa nepodaria? Kontrola rizika, zdieľanie informácií a 

učenie 

Zdroj: Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, 2005 

 

Ďalším spôsobom ako využiť technológie v zdravotníctve je oblasť prevencie proti 

nesprávnym diagnózam. Tie sú definované ako zlyhanie plánovaného postupu pred jeho 

dokončením, alebo ako voľba nesprávneho plánu na dosiahnutie konkrétneho cieľa. Redukcia 

podobných situácií je spoločným cieľom zdravotníkov na celom svete. Práve využívaním 

spoločného informačného systému, by mohlo pomôcť tento zámer napĺňať. Mali by v ňom 

byť prístupné informácie o jednotlivých prípadoch z minulosti, ktoré môžu pomáhať pri 

liečbe aktuálnych prípadov. Takisto by mal byť systém prostriedkom vzájomnej komunikácie 

poznatkov a výmeny skúseností.  

Zdravotné systémy musia poskytovať aj kvalitné výstupy pre pacientov a zdroje 

informácií by mali byť jednoducho dostupné. Obyvatelia Európy očakávajú vysokú úroveň 

zdravotnej starostlivosti a kvalita zdravotníckych služieb je jednou z najväčších priorít 

Európskej únie.  
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Šiesty rámcový program pre rozvoj a prezentáciu výskumu: eEurope 2005 

Cieľom aplikácie IKT v zdravotníctve je zlepšenie kvality, prístupu a efektívnosti 

zdravotnej starostlivosti. Európska komisia podporuje výskumné aktivity v rámci aplikácie 

technológií do zdravotníctva už takmer dvadsať rokov, preto sa Európa právom považuje za 

lídra v oblasti regionálnych zdravotníckych sietí, eHealth, a elektronických zdravotných 

systémov. Svedčí o tom aj množstvo projektov v období rokov 2003-2006, ktoré boli 

realizované ako súčasť Šiesteho rámcového programu pre rozvoj a prezentáciu výskumu 

(FP6). Projekty sa skladajú z troch tematických oblastí:  

1. Systémy riadenia osobnej starostlivosti 

2.  Služby pre zdravotníkov 

3.  Medicínska informatika 

Posledná menovaná je definovaná ako disciplína zameraná na získavanie, vyhľadávanie a 

aplikáciu biomedicínskych poznatkov a informácií na zlepšovanie starostlivosti o pacientov, 

medicínske vzdelávanie a rozvoj výskumu. 

Cieľom programu FP6 v oblasti aplikácie IKT do zdravotníckych procesov, je prispieť k 

zlepšeniu postavenia zdravotníctva, priniesť ekonomickú produktivitu pre všetkých členov 

EÚ, či stimulovať rozvoj a kompetencie odvetvia eHealth v Európe. Hlavnou víziou odvetvia 

je kvalitný elektronický systém, so špeciálnym dôrazom na prevenciu chorôb a 

personalizovanú zdravotnú starostlivosť.  Projekty zamerané na vytvorenie priestoru pre 

výmenu informácií a podporu spolupráce zdravotníckych profesionálov sú zastúpené 

napríklad týmito aktivitami: 

 

@HEALTH EU-LAM – komunita na podporu medzinárodnej spolupráce v oblasti aplikácií 

a technológií eHealth  

Projekt umožňuje výskumným organizáciám, profesionálom a verejnosti Európy a 

Latinskej Ameriky využívať elektronické prostredie na poskytovanie služieb, zdieľanie 

informácií, skúseností v rámci eHealth. Jeho cieľom je propagácia vedeckej spolupráce v 

rámci aplikácií eHealth, založenie aktívnej siete na komunikáciu a spoluprácu medzi 

odborníkmi, ktorá by mala byť priestorom pre dialóg a poskytnúť kompletnú databázu 

relevantných organizácií v Európe a Latinskej Amerike, ktoré majú skúsenosti s eHealth. 
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eHealth ERA – smerom k založeniu Európskej výskumnej oblasti pre eHealth  

eHealth ERA prispieva ku koordinácii eHealth aktivít členských štátov EÚ, formuluje 

stratégie implementácie programov a analyzuje výskumy a plány programov 

Technologického a výskumného rozvoja v jednotlivých európskych krajinách. 

Medzi programy určené zdravotníkom patria projekty podporujúce rozhodovanie v 

konkrétnych špecifických situáciách:  

 

Doc@Hand – systém pre zdieľanie vedomostí a podporu rozhodovania pre zdravotníckych 

pracovníkov 

Doc@Hand je pokročilá platforma poskytujúca prístup k dátam a informáciám typu 

zdravotných záznamov, prípadov a informácií vzťahujúcich sa k chorobám, ktorých cieľom je 

podporovať každodenné rozhodovanie zdravotníkov, prostredníctvom heterogénnych a 

geograficky rozptýlených informácií.  

 

ALLADIN – systém na podporu rozhodovania pri neurorehabilitícii – predstavuje pomocnú 

ruku pre správne rozhodovanie pri neurorehabilitácii pacientov.  

 

ARTEMIS – služba sémantického webu, založená na infraštruktúre pre interoperabilitu 

medicínskych informačných systémov. Tento projekt sa zameriava na poskytovanie 

štandardov na výmenu zdravotných informácií, ide o snahu o zjednotenie formátov pre 

jednoduchšiu výmenu a prístup k zdravotným záznamom.  

 

ACGT – Postupný liečebný proces rakoviny predstavuje ďalší krok vo výskume rakoviny a 

využitie technológií pre šírenie potrebných informácií o tejto chorobe. Zbiera a sprístupňuje 

informácie, ktoré pomáhajú lekárom určiť najlepší spôsob liečby, ktorý vyhovuje 

konkrétnemu pacientovi, ale zverejňuje aj informácie pre pacientov, bojujúcich s touto 

chorobou a poskytuje im rady a skúsenosti ďalších pacientov s procesom liečby. 

 

Sumár 

Zdravotníctvo patrí vo vyspelých krajinách sveta k základným pilierom sociálneho 

systému starostlivosti o občanov. Európska únia už niekoľko rokov vyvíja snahy o zavedenie 

jednotného systému tzv. e-zdravotníctva, ktorého cieľom je prostredníctvom implementácie 

informačno-komunikačných technológií do všetkých procesov zdravotnej starostlivosti 

zvyšovať úroveň zdravotníckych služieb a tým aj zdravie a životnú úroveň jej obyvateľov.  
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Na základe rozmanitých štúdií Európskej komisie v danej oblasti sa EÚ snaží o 

zavádzanie opatrení a aktivít vo všetkých svojich členských štátoch, smerujúcich k jednotným 

systémom eHealth. Podkladom je legislatívny rámec s množstvom otázok a problémov a 

zároveň akčný plán eHealth z roku 2005. Európska únia pravidelne vypracúva strategické 

dokumenty pre jednotlivé špecifické oblasti zavádzania eHealth a implementácie IKT do 

zdravotníckych procesov.  
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7. E-safety – elektronická bezpečnosť 

 

E-safety (elektronická bezpečnosť) je zameraná na všetky druhy dopravy. V tomto texte 

sa zameriavame na cestnú dopravu, pretože táto doprava je zo všetkých najviac využívaná.  

Hlavným cieľom dopravnej politiky EÚ je vybudovanie transeurópskych dopravných sietí 

pomocou prepojenia existujúcich sietí. Snahou je zosúladiť existujúcu rôznorodú 

infraštruktúru a zaistiť vzájomné kvalitné prepojenie všetkých členských štátov EÚ. 

 

Dopravný systém v EÚ 

Doprava je kľúčovým faktorom v modernej ekonomike. Jej celkové výdaje sú zhruba 

1 000 mld. euro, čo je viac než 10% hrubého domáceho produktu.  Tento sektor zamestnáva 

viac než desať miliónov ľudí a preto si vyžaduje infraštruktúru a technológie, ktoré stoja 

spoločnosť tak veľa, že sa pri posudzovaní nesmie urobiť žiadna chyba. Moderný dopravný 

systém musí byť trvalo udržateľný z ekonomického, sociálneho ako aj environmentálneho 

hľadiska. 

V minulosti Európske spoločenstvo nebolo schopné implementovať spoločnú dopravnú 

politiku predpokladanú už v Rímskej zmluve. Takmer 30 rokov rada ministrov nedokázala 

premeniť návrhy komisie na akcie. V roku 1985 Súdny dvor konštatoval nečinnosť rady, 

vďaka čomu členské štáty pripustili, aby spoločenstvo vydávalo právne predpisy. 

Neskôr boli vybudované politické, inštitucionálne a rozpočtové základy pre dopravnú 

politiku na základe Maastrichtskej zmluvy. Jej súčasťou bol aj pojem transeurópska sieť, čo 

umožňovalo vytvoriť plán pre dopravnú infraštruktúru na európskej úrovni s pomocou 

finančných prostriedkov spoločenstva. Na jej základe bola vydaná Biela kniha (Commission 

of the European Communities, 2001). 

 

White paper (Biela kniha) 

Biela kniha je základný dokument vydávaný Európskou komisiou, ktorá obsahuje návrhy 

na postup spoločenstva v určitej oblasti a predstavuje podrobnejšie objasnenie iniciatívy 

spoločenstva. Po prijatí Európskou radou z nej môže vzniknúť akčný program Európskej únie 

pre príslušnú oblasť. Predchodcom každej Bielej knihy je Zelená kniha, ktorá je určená na 

rozvinutie diskusie o danej problematike. 
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Biela kniha o budúcom rozvoji spoločnej dopravnej politiky 

V decembri 1992 bola uverejnená Biela kniha o budúcom rozvoji spoločnej dopravnej 

politiky, ktorá kládla dôraz na otvorenie dopravného trhu. Stanovila si 4 prioritné oblasti 

sústredené na: 

• tvorbu hospodárskeho a regulačného rámca v oblasti dopravy, 

• harmonizáciu technických pravidiel, 

• výskum a vývoj, 

• tvorbu transeurópskych sietí (Woltemar, 2008). 

Biela kniha – európska dopravná politika do roku 2010: čas rozhodnutia 

Biela kniha obsahuje 60 špecifických návrhov na opatrenia, zamerané najmä na 

revitalizáciu železníc, na zvýšenie kvality cestnej dopravy, na podporu námornej 

a vnútrozemskej vodnej dopravy, na dosiahnutie rovnováhy medzi rastom leteckej dopravy 

a životným prostredím, na budovanie transeurópskej dopravnej siete a pod. (Prochádzka, 

2002). 

Pozostáva zo 4 hlavných častí: 

• posun v rovnováhe medzi druhmi dopravy, 

• odstraňovanie úzkych miest, 

• užívateľ v centre pozornosti dopravnej politiky, 

• zvládnutie globalizácie dopravy. 

 

E-safety (elektronická bezpečnosť) 

V súvislosti s cestnou dopravou je e-safety (elektronická bezpečnosť) definovaná ako 

inteligentné bezpečnostné systémy, ktoré by mali zlepšiť bezpečnosť cestnej premávky. 

Sústreďujú sa na aktuálne monitorovanie ciest, prechádzanie nehodám a úrazom a na 

vyriešenie dopravnej nehody (European Union, 2011). 

V máji 2001 sa vo väčšej miere zvýšila pozornosť na elektronickú bezpečnosť, vďaka 

čomu sa uskutočnili významné kroky smerom k väčšej bezpečnosti cestnej premávky 

v Európe. Zvýšený záujem vznikol z iniciatívy predsedu spoločnosti ERTICO Maxa 

Mosleyho. Táto spoločnosť predstavuje koordinačnú sieť založenú z iniciatívy hlavných 

členov EÚ komisie, ministerstiev dopravy a predstaviteľov európskeho priemyslu (“eSafety 

initiative progresses towards safer European roads”, 2002). 
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Inteligentné dopravné systémy 

Inteligentné dopravné systémy v cestnej doprave umožňujú významne obmedzovať 

negatívne dopady vyplývajúce z prevádzky dopravných systémov, pozitívne ovplyvňovať 

ekonomickosť dopravných podnikov a služieb, znižovať nároky na verejné zdroje, zvyšovať 

bezpečnosť a plynulosť dopravy a umožňuje subjektom dopravno-prepravného procesu 

efektívne rozhodovanie. 

Inteligentné dopravné systémy na Slovensku v porovnaní s vyspelými krajinami EÚ sú 

nedostatočne využívané na riadenie a zabezpečenie dopravných a prepravných procesov. V 

súčasnosti je v prevádzke na území Slovenska len základná zostava externých 

technologických zariadení ako napr.: meteo zariadenia, premenné optické dopravné značky, 

automatické sčítače dopravy a zariadenia kamerového dohľadu (Sill, 2010). 

V rámci Slovenska by sa mali inteligentné informačné systémy budovať tak, aby boli pri 

riadiacich dopravných systémoch splnené tieto podmienky: 

• rozširovanie s otvoreným koncom, ktoré umožňuje aktualizáciu s možnosťou trvalého 

vývoja dopravných informačných a riadiacich systémov, 

• interoperabilita (rôznorodá prevádzkyschopnosť) nezávislá od zariadení, ktorá 

umožňuje čo najširšie uplatnenie v celosvetovom trhovom prostredí, 

• kompatibilita (schopnosť zlučovať sa), ktorá zabezpečuje neovplyvniteľnosť rôznych 

zariadení, ale spoluprácu v rámci jedného systému, 

• zameniteľnosť nezávislú od výrobcu/predajcu, ktorá pri rôznych zariadeniach 

umožňuje vykonávať rovnaké funkcie, 

• hierarchia (prispôsobenie), ktorá dopravným a informačným a riadiacim systémom 

umožňuje využívať v miestnych podmienkach široký rozsah zariadení IDS 

a telekomunikačných prostriedkov. Súčasne zabezpečí dedičnosť systémov, ktorou sa 

riadiace systémy prispôsobujú rozsahu požiadaviek vyjadrených v čase, 

• významnosť po technickej stránke ktorá umožňuje používať čo najlepšie normy, a tak 

sa vyvarovať používaniu zastaranej technológie (Poništ, 2009). 

Technológie e-safety 

Inteligentné dopravné systémy v súčasnosti využívajú pokročilé informačné 

a komunikačné technológie, ktoré môžu zachraňovať životy a znižovať závažnosť zranení 

spôsobených pri dopravných nehodách. Iniciatíva e-safety prináša technológie, ktoré sú 

prioritne zamerané na predchádzanie nehodám a na minimalizovanie závažnosti dôsledkov 
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tých nehôd, ktorým sa nedá predísť, pričom sa využívajú nástroje pasívnej a aktívnej 

bezpečnosti. 

Medzi tieto významné a rozvíjané technológie e-safety patria: 

• adaptívne riadenie jazdnej rýchlosti/adaptívny tempomat (Adaptive Cruise Control, 

ACC), 

• protikolízny systém (Anti-collison System), 

• protiblokovací brzdový systém (Anti-lock Brake System, ABS), 

• systém núdzového volanie, inštalovaný vo vnútri vozidla (In-vehicle Emergency Call, 

eCall), 

• systémy zmierňujúce dôsledky zrážok (Collision Mitigation/Pre-Crash Systems), 

• systémy „vyskakujúcej“ kapoty (Pop-up Hood Systems), 

• systémy detegujúce nepozornosť vodiča (Drowsiness Detection Systems), 

• program elektronickej stability (Electronic Stability Programme, ESP), 

• rozšírené generovanie a zber dopravných dát z vozidla v reálnom čase (Enhanced 

Floating Car Data, EFCD), 

• podpora riadenia križovatiek (Intersection Support), 

• systémy na udržanie vozidla v jazdnom pruhu (Lane-keeping Systems), 

• dopravné a cestovné informácie v reálnom čase (Real-time Traffic and Travel 

Information, RTTI), 

• systémy rýchlostnej výstrahy (Speed Allert Systems), 

• systémy zlepšujúce videnie (Vision Enhacement System). (Janota, Spalek, Brtková, & 

Hrbček, 2006). 

 

E-Call je vysoko prioritnou oblasťou v rámci Európskej komisie. S cieľom pomôcť 

zainteresovaným stranám lepšie pochopiť aspekty a otázky súvisiace s reťazcom tiesňového 

volania (eCall), bolo rozhodnuté vytvoriť špeciálne eCall Toolbox. Výhodou e-Call Toolboxu 

je zlepšené oznámenie nehôd, urýchlená reakcia záchrannej služby či znížený počet 

smrteľných nehôd. Od roku 2011 mal byť štandardne vo všetkých nových typoch áut 

(ERTICO - ITS Europe, 2007). 
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Schéma e-call (ERTICO - ITS Europe, 2007). 

 

Projekty 

V súvislosti s elektrickým vozidlom sa vyhotovil projekt CARS21, ktorý sa zameriava na 

európsku priemyselnú politiku pre automobilový priemysel. Na základe projektu sa vypracuje 

akčný plán, ktorého súčasťou je vízia pre konkurencieschopnosť automobilového priemyslu 

EÚ, udržateľnú mobilitu a rast od roku 2020. Zároveň by mal prispieť k stratégii EÚ 2020 pre 

udržateľný a celkový rozvoj, ku kľúčovým iniciatívam o efektívnosti zdrojov, priemyselnej 

politike a stratégii EÚ pre ekologicky čisté a energeticky efektívne vozidlá (European Union, 

2010). 

Projekt ADVISORS hodnotil bezpečnosť, environmentálne vlastnosti a efektívnosť 

pokročilých asistenčných systémov vodiča (ADAS – advanced driver-assistance systems). 

Taktiež odporučil spôsob, ako rozšíriť používanie systémov ADAS. Koordinátorom bol 

holandský inštitút SWOV (Institute for Road Safety Research) Medzi jeho partnerov patrili 

holandská spoločnosť Achmea holding, nemecká spoločnosť BAST – Federal Highway 

Research Institute či česká spoločnosť Transport Research Centre a iné (Európska únia, 

2011). 

ESafetyAware je neziskové združenie, ktoré podporuje zavádzanie nových 

bezpečnostných technológií pre vozidlá prostredníctvom informačných kampaní a ďalších 

podujatí. Zahŕňa členov z priemyslu, verejné orgány, motoristické kluby a iné organizácie. 

Medzi jeho hlavné činnosti patria verejné informačné kampane, predvádzacie akcie, 

workshopy a vzdelávacie akcie, medzinárodná spolupráca pre podporu spotrebiteľského 

dopytu (The European Commission, 2007). 
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Ceny elektronickej bezpečnosti (ESafety Awards) poskytujú neoceniteľnú možnosť ako 

vyzdvihnúť úspechy najlepších a inovačných technológií elektronickej bezpečnosti 

a odmeňujú ľudí a organizácie, ktoré sa o to zaslúžili. Existujú tri kategórie ocenení: 

• cena za celoživotné dielo – nominuje osobu, ktorá počas svojej kariéry ukázala 

mimoriadne zanietenie s ohľadom na urýchlenie využívania systémov e-bezpečnosti 

v Európe, 

• cena priemyslu alebo technológie – nominuje jednotlivca alebo kolektív z určitej firmy 

alebo priemyselnú iniciatívu, ktorá zohrala kľúčovú úlohu v zavádzaní e-

bezpečnostných systémov v Európe, 

• politická cena – nominuje jednotlivca alebo kolektív z orgánu verejnej správy, ktorý 

zohral vedúcu úlohu v zavádzaní krokov na uľahčenie využívania e-bezpečnosti 

v Európe. 

 

Každoročné odovzdávanie cien je uskutočňované predstaviteľmi Európskej komisie. Pri 

tejto príležitosti sa odovzdávajú aj ceny e-bezpečnosti za marketing, predaj a vzdelávanie 

vodičov, ktoré udeľuje eSafety Challenge (eSafety Support, 2009). 

ESafety Challenge je každoročné podujatie, ktoré propaguje a zdôrazňuje potenciál 

záchrany života prostredníctvom progresívnych technológií bezpečnosti vozidiel. Dôležitou 

prekážkou pri zavádzaní systémov elektronickej bezpečnosti je neinformovanosť tvorcov 

hospodárskej politiky a koncových používateľov, čo má vplyv na politickú podporu, 

očakávania používateľov a pripravenosť na zmenu. Kľúčovými aplikáciami eSafety, ktoré 

propaguje eSafety Challenge sú kontrola elektronickej stability, monitorovanie slepých miest, 

systémová podpora jazdných pruhov, rýchlostné varovanie, systémy varovania a núdzové 

brzdné systémy. Každý z propagovaných bezpečnostných systémov má potenciál zachrániť 

život, pretože reaguje na kľúčovú príčinu najčastejších nehôd. Odhady pre Kontrolu 

elektronickej stability (ESC) ukazujú, že by sa dalo zachrániť 4000 ľudských životov 

a zabrániť viac než 100 000 zraneniam. 

Prvé podujatie eSafety Challenge sa konalo v Ríme (august 2009) za účasti viac než 300 

špecialistov a novinárov. Počas predvádzacích jázd najlepší jazdci sveta predviedli výhody 

bezpečnostných technológií na rôznych typoch áut, od vozidiel malej triedy až po nákladné 

autá. 

Druhé podujatie sa konalo v britskom Millbrooku (júl 2010), v testovacom stredisku 

vozidiel so špeciálnym zameraním na rýchlosť. Výstava predstavila bezpečnostné funkcie 

vozidiel a komponenty pre osobné autá, ľahké úžitkové vozidlá a motocykle. Poskytla tiež 
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informácie o projektoch „Make Roads Safe“ a „Driving for Better Business“. Hlavnou 

atrakciou bolo predvádzanie  zariadení vozidiel s názornou ukážkou varovného a núdzového 

brzdenia. 

Tento projekt bol financovaný Siedmym rámcovým programom Európskeho spoločenstva 

(FP7/2007-2011). Ďalšími partnermi projektu boli Nadácia FIA, eSafety Aware, FIA 

(Medzinárodná automobilová federácia), CLEPA (Európska asociácia automobilových 

dodávateľov), H3B a IMK (Inštitút marketingu a výskumu komunikácie) (eSafety Challenge, 

2009). 

Plánované projekty  

V príhovore európskej komisárky pre digitálnu agendu Neelie Kroesovej (november 

2010) boli načrtnuté plány pre európsku budúcnosť v automobilovom priemysle, od ktorého 

priamo závisí niekoľko miliónov pracovných miest. Preto je dôležité finančne podporiť 

výskum a európsku spoluprácu v tejto oblasti. 

Ako reakciu na globálnu hospodársku krízu prijala Európska komisia (november 2008) 

Európsky plán hospodárskej obnovy ako komplexný stimul na naštartovanie rastu európskej 

ekonomiky z hospodárskeho poklesu. Tento plán zahŕňa tri PPP projekty (Public Private 

Partnerships) na podporu inovácie vo výrobe, stavebnom priemysle a automobilovom sektore 

(„Green Cars“). 

Na projekt Európska iniciatíva Zelené autá (EGCI) bol vyčlenený balík 5 miliárd euro, 

ktorý tvoria pôžičky Európskej investičnej banky a výskumné granty FP7. Účasťou 

Generálneho riaditeľstva pre informačnú spoločnosť a médiá v projekte EGCI bolo zameranie 

sa na informačno-komunikačné technológie (ICT) pre plne elektrické vozidlá. Projekt EGCI 

spojil priemyselný výskum a tvorcov hospodárskej politiky. Jeho výsledky by mali prispieť 

k udržateľnejšej a ekologickejšej mobilite. V Európe by sa zlepšila kvalita života jej 

obyvateľov a zvýšila sa konkurencieschopnosť európskych informačno-komunikačných 

technológií. 

Cieľom projektu EGCI je podporiť výskum a rozvoj v technológiách a infraštruktúrach, 

ktoré sú rozhodujúce pre dosiahnutie zlomu v používaní obnoviteľných a neznečisťujúcich 

zdrojov energie, pre bezpečnosť a plynulosť dopravy. Napriek svojmu názvu sa táto iniciatíva 

netýka len osobných áut, ale zahŕňa aj výskum plne elektrických vozidiel, vozidiel diaľkovej 

prepravy a logistiky.  

Výhody plne elektrického vozidla: 

• úspory primárnej energie – tento parameter je najrozhodujúcejší, keďže 73% ropy 

v európskej 27 (30 % primárnej energie) spotrebuje práve sektor dopravy, 
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• zníženie emisií skleníkových plynov – dopravný sektor je najrýchlejšie rastúci zdroj 

skleníkových plynov, 85 % emisií CO2 pochádza z cestných dopravných vozidiel, 

• zníženie škodlivých emisií (zlepšenie verejného zdravia) – cestná doprava je hlavným 

producentom škodlivých emisií (benzén, uhľovodík 1,3 butadién, CO, oxidy dusíka), 

čo podľa Svetovej zdravotníckej organizácie zodpovedá za vyššiu úmrtnosť než pri 

dopravných nehodách. 

Dôležitosť štandardizácie v Európe pre rozvinutie vnútorného trhu  elektrických vozidiel 

a pre vyhnutie sa vytváraniu trhových bariér je dôležitá interoperabilita v hybridných 

pohonoch, nabíjaní a elektrických vozidlách. Umožnilo by to používateľom používať rovnakú 

nabíjaciu infraštruktúru v jednotlivom členskom štáte i v zahraničí pre celú škálu elektrických 

vozidiel. Európska komisia k tomu predložila mandát štandardizačným organizáciám CEN, 

CENELEC a ETSI v júli 2010 (European Union, 2010). 

 

Spolupráca EÚ a USA 

Dohoda o spolupráci v doprave medzi EÚ a USA bola podpísaná v januári 2009. Obe 

strany sa podpísaním dohody zaviazali, že budú spoločne postupovať v štyroch oblastiach so 

zameraním sa na ICT (informačno-komunikačné technológie) v doprave. Medzi tieto oblasti 

patrí nezávislosť systémov, kooperácia systémov, prevádzkové skúšky a vplyv výsledkov 

výskumu na spotrebu energie cestnej dopravy, zníženie emisií CO2, bezpečnosť a účinnosť. 

Generálne riaditeľstvo pre informačnú spoločnosť a médiá (EC/DGINFSO) a Oddelenie 

pre výskum a inovačné technológie ministerstva dopravy USA (USDOT/RlTA) uvádzajú, že: 

1. Doprava je nevyhnutnou súčasťou ekonomiky ako v Európskej únií, tak aj v USA. 

Európska komisia spoločne s členskými štátmi sleduje dopravnú politiku zameranú 

hlavne na zlepšenie bezpečnosti, zlepšenie mobility a zníženie vplyvu dopravy na 

životné prostredie. V USA sú podobné politiky sledované ministerstvom dopravy 

a jednotlivými štátmi. 

2. Zmyslom týchto politík je vytvoriť udržateľné dopravné systémy, ktoré spĺňajú 

ekonomické a environmentálne potreby spoločnosti prostredníctvom zníženia 

dopravných nehôd a úmrtí, zníženia dopravného preťaženia a dosiahnutia „nízko-

emisnej“ spoločnosti s čistejším, ekologickejším a inteligentnejším dopravným 

systémom. 

3. Obe strany veria, že kooperatívne systémy založené na komunikácii medzi vozidlami 

(vehicle-to-vehicle, V2V) a komunikácii medzi vozidlom a infraštruktúrou (vehicle-

to-infrastructure, V2I) môžu mať významný prínos pre všetkých používateľov ciest 
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a verejnosť v podobe bezpečnejšej, energeticky efektívnejšej a pre životné prostredie 

priaznivejšej dopravy. 

4. V súlade s dohodou o vedecko-technickej spolupráci medzi Európskym 

spoločenstvom a vládou USA, bola v januári 2009 podpísaná dohoda o implementácii 

medzi EC/DGINFSO a USDOT/RlTA týkajúca sa spolupráce v oblasti informačných 

a komunikačných technológií (ICT) použitých na výskum cestnej dopravy. 

5. Účelom tejto dohody o implementácii je podporiť spoluprácu v oblasti výskumu ICT 

pre cestnú dopravu zameranú najmä na výskum aplikácií pre ICT, menovite na 

kooperatívne systémy. 

6. EC/DGINFSO a USDOT/RlTA chcú informovať strany zainteresované vo vývoji 

kooperatívnych systémov, predovšetkým automobilový priemysel, normalizačné 

organizácie, o pokračujúcej spolupráci a postupe. 

7. EC/DGINFSO a USDOT/RlTA majú v úmysle naďalej pokračovať v spolupráci 

v oblasti kooperatívnych systémov, aplikovaných v cestnej doprave podľa Dohody 

o implementácii z januára 2009. 

8. Na základe výskumných plánov V2V a V2I, vypracovaných v rámci iniciatívy 

IntelliDriveSM v USA, a na základe Technického plánu pre rozvoj kooperatívnych 

systémov vyvinutého pracovnou skupinou ES / DGINFSO, majú zainteresované 

strany v úmysle identifikovať tie oblasti výskumu, ktoré by budú môcť profitovať 

z harmonizovaného prístupu a ktoré by mali byť riešené koordinovaním 

alebo spoločným výskumom.  

9. Strany majú v úmysle naďalej podporovať výskum v kooperatívnych systémoch 

spôsobom, ktorý je kompatibilný s týmto harmonizovaným prístupom a vyhýba sa 

zdvojenému úsiliu. Táto práca môže byť podporená Strategickou výskumnou agendou, 

v ktorej sú identifikované spojené oblasti výskumu.  

10. Celosvetovo harmonizované normy sú potrebné na podporu a urýchlenie nasadenia 

a prijatia kooperatívnych systémov. Strany výrazne podporujú vývoj globálnych 

otvorených štandardov, ktoré zabezpečia interoperabilitu cez vhodné opatrenia, 

vrátane, ale nie výlučne koordinovaných činností normalizačných organizácií. 

Konkrétne, majú zapojené strany v úmysle brániť v rozvoji a prijímaní redundantných 

noriem. Adaptácia viacerých štandardov v danej oblasti by mala byť obmedzená na tie 

prípady, v ktorých sú na to preukázateľné technické dôvody, ako napríklad pridelené 

odlišné frekvenčné spektrá, alebo právne dôvody, napr. zákony pre ochranu súkromia. 

Zapojené strany vítajú účasť ostatných krajín a regiónov, predovšetkým z ázijsko-
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pacifickej oblasti, na rozvoji globálnych otvorených a harmonizovaných štandardov 

pre kooperatívne systémy (Appel, Stančič, 2009).  

 

Sumár 

Doprava je kľúčovým faktorom v modernej ekonomike, preto je veľmi dôležité venovať 

jej zvýšenú pozornosť. Jednou z týchto oblastí, ktorá sa tomu venuje je práve e-safety – 

elektronická bezpečnosť na cestách. V rámci nej je dôležité využívať inteligentné dopravné 

systémy, ktoré sú bohužiaľ na Slovensku ešte stále nedostatočne využívané v porovnaní 

s ostatnými vyspelými krajinami EÚ. 

K tejto problematike bolo vytvorených, okrem základných, aj viacero webových fór 

a jedným z nich je e-safety fórum (http://www.icarsupport.org/esafety-forum), ktoré bolo 

založené v roku 2003 Európskou komisiou. Jeho hlavnou úlohou je podporovať rozvoj, 

rozmiestnenie a používanie eSafety systémov a taktiež propagovanie a monitorovanie 

zavedenia jednotlivých odporúčaní danej problematiky. 
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8. E-Inclusion – Projektové iniciatívy Európskej komisie 

 

Európska komisia sa snaží o to, aby si ľudia uvedomili, že informačné a komunikačné 

technológie zohrávajú dôležitú úlohu v dnešnej digitálnej spoločnosti. Všetky tieto 

technológie sú používané v práci, v kultúre a vypĺňajú používateľom voľný čas.  

Európska komisia sa svojimi projektmi snaží začleniť všetkých ľudí do informačnej 

spoločnosti. Chce pomôcť starším ľuďom, mladým ľuďom na okraji spoločnosti, rôznym 

migrantom a ľuďom v odľahlých krajinách, aby sa plne integrovali do spoločnosti pomocou 

IKT. 

Európska komisia finančne hradí všetky svoje projekty, ktoré sa zaoberajú týmito 

problémami, aby sa všetci zapojili do informačnej spoločnosti a viedli plnohodnotný 

a spoločenský život. Snaží sa odstrániť informačnú chudobu a dať všetkým ľuďom rovnakú 

príležitosť získavať najnovšie informácie pomocou IKT. 

 

K e-inclusion cez programy Európskej komisie 

Termín e-inclusion sa používa predovšetkým v súvislosti s problematikou začlenenia 

sociálne a inak znevýhodnených skupín obyvateľov do globálnej informačnej spoločnosti. 

Táto, nie jednoduchá, úloha adaptácie si však vyžaduje nielen teoretické zastrešenie, 

prostredníctvom dokumentov či metodík, ale najmä jej praktické vykonávanie.  

Základnými črtami európskej e – inklúzie sa po teoretickej stránke zaoberá FP7. - 7. 

rámcový program výskumu (2007 – 2013), kde je zahrnutý i cieľ – IKT for well ageing. 

V doslovnom preklade informačno–komunikačné technológie pre „dobré starnutie“. Tomuto 

programu predchádzal už 6. rámcový program, ktorého niektoré aktivity ešte stále prebiehajú  

Projekty Európskej komisie sú v rámci e-inclusion rozdelené do nasledovných kategórií:  

• eAccessibility (eDostupnosť) 

• ageing („Starnutie“) 

• eCompetence (eZručnosti) 

• socio–cultural inclusion            (sociálno – kultúrna inklúzia) 

• geographical inclusion  (geografická inklúzia) (E-accessibility: Opening up the 

Information Society, n.d.) 

Každá z týchto kategórií sa zaoberá špecifickou oblasťou e-inklúzie a je reprezentovaná 

konkrétnymi programami. Tie napomáhajú praktickej realizácii inklúzie v spoločnosti.  
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V rámci eAccessibility sú zameraná tieto projekty na sprístupnenie IKT technológií pre 

znevýhodnené skupiny obyvateľov (napr. DIADEM, SHARE – IT, Dfa@eInclusion) (E- 

inclusion: Research –eAccessibility projects, n.d.) 

Pri Ageing ide predovšetkým o osvetu u najstaršej a staršej generácie a podporu 

využívania informačno-komunikačných technológií u tejto skupiny obyvateľstva (napr. WAI 

– AGE, HERMES, PERSONA). (E-inclusion : Research – Projects for older people, n.d.) 

Rozvoj informačnej gramotnosti, zručností pri využívaní IKT a pod., tak táto 

problematika je zastrešená projektmi, ktoré sa týkajú kategórie eCompetence. Patria tu 

napríklad programy  ako Agent- DYSL alebo EU4ALL. (E-inclusion : Research – Projects to 

boots ICT skills and learning, n.d.)  

Otázka zaradenia všetkých spoločenských skupín, ako sú napr. i národnostné menšiny, 

etnické skupiny atď. do aktívneho využívania informačno-komunikačných prostriedkov patrí 

do kompetencie socio-cultural inclusion. V tomto prípade môžeme hovoriť o projektoch ako 

Bridge IT, CogKnow či MonAmi. (E-inclusion : Research – Supporting social and cultural 

inclusion, n.d.) 

Zužovať rozdiel medzi informačne rozvinutými a málo rozvinutými regiónmi sa snaží 

geographical inclusion. Jej cieľom je, aby aj tie časti Európy, kde sa informačné technológie 

využívajú minimálne boli začlenené do informačne dynamického prostredia.(E-inclusion : 

New Opportunities for Europe's regions, n.d.) 

V nasledujúcich kapitolách si konkrétnejšie priblížime niektoré z kategórií e-inklúzie 

a predstavíme si i základné črty jednotlivých projektov, ktoré tieto kategórie zahŕňajú. 

Začneme eAccessibility, pokračovať budeme Ageing a problematiku uzavrieme sociálno-

kultúrnou inklúziou. 

Tieto prvky eInclusion sme vybrali z toho dôvodu, že snáď najlepšie reprezentujú jej 

ciele. Ak je totiž najdôležitejšou úlohou e-inklúzie pomáhať znevýhodneným skupinám 

obyvateľov, tak potom staršia a najstaršia generácia v rámci projektov Ageing, spolu 

so sociálne a inak znevýhodnenými občanmi v rámci social-cultural inclusion, 

najreprezentatívnejšie priblížia otázku elektronickej adaptability a kohézie.   

 

eDostupnosť 

Informačné a komunikačné technológie zohrávajú významnú úlohu v každodennom živote 

v dnešnej digitálnej spoločnosti. Využívame ich pri práci, udržiavaní kontaktu s rodinou, 

verejných službách, ale aj vo svojom kultúrnom, politickom živote, rovnako aj vo 

voľnočasových aktivitách. 
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Na to, aby bola informačná spoločnosť skutočne úspešná, musí zdieľať svoje výhody so 

všetkými zložkami spoločnosti, vrátane ľudí, pre ktorých je využívanie nových technológií 

ťažšie, napríklad starších ľudí, alebo znevýhodnených. Európska komisia podporuje 

a propaguje eAccessibility – eDostupnosť, zameranú na poskytnutie rovnakého prístupu 

k informačno-komunikačným technológiám pre znevýhodnených a starších ľudí, ako aj pre 

ostatných. Toto v sebe zahŕňa odstraňovanie bariér, ktoré sa vyskytujú pri používaní IKT 

produktov a služieb. (E-accessibility: Opening up the Information Society, n.d.) 

Jedným z príkladov sú zrakovo znevýhodnení, ktorí nedokážu prečítať stránku, ak má 

stránka príliš malé písmo, ktoré sa nedá zväčšiť, alebo nemá audio verziu. Dokonca ak má 

používateľ softvér, ktorým dokáže stránky prezerať, tento softvér nemusí fungovať, ak tvorca 

stránky nedodržiaval štandardy. Navyše, samotné informačno-komunikačné technológie môžu 

byť bariérou, keď sa starší ľudia cítia neisto alebo ich mätú nové technológie. 

Európska iniciatíva v oblasti e-inclusion i2010 „Dostupná informačná spoločnosť“ zahŕňa 

aktívnu stratégiu na zlepšenie prístupnosti všetkým potenciálne znevýhodneným skupinám. 

Pokúšajú sa „preklenúť priepasť eDostupnosti“: 

• Apelovaním na výrobcov a tvorcov, aby umožnili znevýhodneným prístup k digitálnej 

televízii a elektronickej komunikácii, 

• Podnietením IKT priemyslu a používateľov, aby spolupracovali s európskymi 

štandardmi, najmä v oblasti prístupnosti IKT produktov a služieb pre verejnosť, 

• Aby sa jednotlivé štáty viac usilovali o adresovanie eDostupnosti v kontexte 

existujúcej EU legislatívy a súhlasili s plánom plne sprístupniť verejné stránky do 

polovice roka 2008. 

Ako svoj cieľ uvádzajú: 

• Plne využiť nástroje na európskej úrovni – snahy o štandardizáciu, finančnú podporu 

výskumu a možnosti dočasnej a navrhnutej legislatívy. 

• Podporiť kooperáciu členských štátov v oblasti európskeho prístupu, vrátane expertnej 

skupiny, ktorá by mala poskytnúť strategickú pomoc. 

 

Prístup pre všetkých  

Na to, aby bolo možné zabezpečiť prístupnosť pre všetkých je potrebné, aby Európska 

komisia podporovala DfA – Design for All, ktorý má zabezpečovať, aby technológie 

vyrábané boli dostupné a vhodné pre všetkých napr. technológie pre starších 

a znevýhodnených ľudí, rovnako ako aj pre mladú generáciu. (Web Accessibility, n.d.) 
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Navyše treba propagovať a podporovať AT – Assistive Technologies – čo sú adaptívne 

nástroje, ktoré umožňujú ľuďom so špeciálnymi nárokmi využívať rôzne produkty a služby. 

Môžu to byť napríklad špeciálne upravené klávesnice alebo softvér na rozoznanie hlasu, až  

po Braillový počítačový display. 

 

Projekty eDostupnosti 

Na stránkach Európskej komisie sa nachádza niekoľko významných projektov na podporu 

eDostupnosti, ktoré sa snažia poskytnúť pomoc znevýhodneným a starším ľuďom. Jedná sa 

o projekty DfA e-Inclusion, DIADEM, I2Home, SHARE-IT a HaH. (Research. E-

Accessibility projects, n.d.) 

DfA e-Inclusion. Design for All prístup podporuje výrobcov, aby pri tvorbe nových 

technológií zvážili aj potreby všetkých potenciálnych používateľov. (DfA@eInclusion, n.d.) 

DIADEM  (Delivering Inclusive Access for Disabled or Elderly Members of the 

Community). Tento projekt sa zameriava na vytvorenie prispôsobeného interface webových 

prehliadačov pre ľudí s obmedzenými kognitívnymi schopnosťami. Ich cieľom je pomôcť 

znevýhodneným a starším ľuďom zostať aktívnymi a samostatnými, napríklad starším 

ľuďom, trpiacim ARCD (age related cognitive decline), ktoré sa prejavuje znížením 

pozornosti, pamäte a iných kognitívnych funkcií. Majú za cieľ vytvoriť plug-in, ktorý sa 

prispôsobí a personalizuje webovú stránku tak, aby spĺňala požiadavky každého používateľa. 

Výsledkom by malo byť jednoduchšie prezeranie webu. (Diadem, n.d.) 

I2Home (Intuitive interaction for everyone with home appliances based on industry 

standards) voľným prekladom intuitívna interakcia pre každého s domácimi zariadeniami 

založenými na štandardoch priemyslu. 

Domáce spotrebiče, mobilné telefóny a diaľkové ovládače sú obvykle navrhované pre 

ľudí, ktorí už sú zvyknutí narábať  s technológiami. Tento prístup spôsobuje problémy pre 

tých, ktorí nemajú takýto prístup k technológiám. Projekt I2Home sa teda snaží pokryť 

problém a zjednodušiť ovládanie takýchto výrobkov pre dané skupiny. Snažia sa vytvoriť 

univerzálny ovládač, ktorý by mal v sebe zabudované ovládanie každodenných spotrebičov. 

SHARE-IT (Supported Human Autonomy for Recovery and Enhancement of cognitive 

and motor abilities using Information Technologies) 

SHARE-IT buduje adaptívne add-on, ktoré umožňujú prepojenie AT- Assistive 

Technologies a infomračno-komunikačných technológií v domácnosti. Chcú vytvoriť add-on, 

ktorý sa bude dať ľahko zaviesť do existujúcich technológií.  
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Ich výsledný produkt by mal ľuďom umožňovať nezávisle žiť v prostredí vlastných 

domovov. SHARE-IT má za úlohu vybudovať inteligentné domáce prostredie na podporu 

autonómie jednotlivcov. Navrhnutý systém má informovať a pomáhať používateľovi 

a jeho/jej opatrovníkom pri monitorovaní a pri pohybe. 

HaH (Hearing at Home) 

Nová generácia AT, ktorá má pomôcť ľuďom s poruchami sluchu, aby sa mohli plne 

zapájať do informačnej spoločnosti. Sústreďujú sa na podporu ľudí s poruchami sluchu v ich 

vlastných domovoch. Prepájajú domáce informačno-komunikačné technológie pomocou 

televízora, ktorý má slúžiť ako domáca informačná a komunikačná platforma. 

 

Ageing alebo „Aj staršia generácia má poznať IKT“ 

Informačno-komunikačné prostriedky sa stali výsadou flexibilných, dynamických 

a predovšetkým mladých ľudí. Plnohodnotnú súčasť spoločnosti však tvoria i tí skôr narodení. 

Preto ani informačná spoločnosť, ak chce byť globálnou a určenou všetkým, nemôže na túto 

časť populácie zabúdať.  

Cieľom tzv. Agein(gu) v rámci e-inklúzie je napomáhať starším a najstarším, aby získali 

pozitívny vzťah k IKT a samozrejme, aby sa naučili i efektívne ich využívať v tých oblastiach 

svojho života, ktoré tvoria jeho každodennú súčasť. 

Už v úvode sme spomínali, že existujú projekty, ktoré sa práve takouto myšlienkou 

zaoberajú a snažia sa i prakticky ju aplikovať v kruhoch tejto generácie.  

My si predstavíme v krátkosti tri z nich, ktorými sú : PERSONA, HERMES a napokon 

WAI – AGE.  

 

PERSONA: Perceptive spaces promoting independent ageing 

Základom tohto projektu je približovanie sa k napĺňaniu paradigmy o tzv. Ambient 

Intelligence (v doslovnom preklade – všadeprítomnej inteligencii), práve prostredníctvom 

technológií a konceptov, ktoré pomôžu starším a najstarším integrovať sa do informačnej 

spoločnosti a stať sa nezávislejšími.  Celý projekt je postavený na AAL – Ambient Assisted 

Living, ktoré práve rieši problematiku začlenia aj staršej generácie v rámci e-inclusion. 

(Persona, n.d.) 

Ak sme hovorili o podpore tejto časti populácie prostredníctvom aj takého z projektov, 

musíme si uvedomiť, že na to, aby mohol byť takýto program realizovaný, musí poznať svoje 

základné priority či výzvy.  

PERSONA vidí svoje výzvy nasledovne : (Persona, n.d.) 
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- nájsť riešenia pre podporu bežných, každodenných aktivít. Ide napríklad 

o otázku rozpoznania rizika, ochrany zdravia či podporu v mobilite. 

- Vytvoriť technologickú platformu, ktorá poskytne prirodzený a jednoduchý 

prístup k službám týkajúcich sa predchádzajúcich aktivít. 

- Vytvárať psychologicky prijateľné a rýchlo použiteľné riešenia 

- Demonštrovať, že nájdené riešenia sú vhodné a prijateľné pre všetkých, 

ktorých sa to v rámci tejto problematiky týka (staršia generácia, systémy 

poskytovatelia služieb na trhu AAL) 

Technologická platforma PERSONY sa snaží vyvíjať širokú škálu relevantných 

technológií, ktoré sa týkajú systémovej architektúry, vnorených systémov, používateľských 

interfejsov, ktoré zahŕňajú napríklad aj komunikáciu v prirodzenom jazyku alebo rôzne typy 

sensorov. (Persona, n.d.) 

PERSONA sa teda zameriava práve na problematiku technologického zabezpečenia  

e-inklúzie v rámci staršej generácie a podporuje rozvoj informačno-komunikačných 

technológií na základe ich využívania v bežných aktivitách.  

 

HERMES : Hermes: Cognitive care and guidance for active ageing 

S narastajúcim vekom sa flexibilita našich kognitívnych štruktúr oslabuje a ich aktívne 

využívanie je čoraz menej dynamické. Práve preto, sa musí venovať pozornosť i tomu, ako 

tieto štruktúry stále motivovať a zabrániť ich pasivite.  

Ako všetky činnosti aj využívanie informačno-komunikačných technológií si vyžaduje 

používanie poznávacích štruktúr.  

Projektom HERMES sa snaží Európska komisia vyvíjať aktivity smerujúce k ochrane 

a starostlivosti procesov poznávania u staršej generácie.  

Pomáhať sa snaží predovšetkým tým, ktorí majú nie príliš ťažké formy oslabeného 

vnímania.  

Poskytovanie takéhoto druhu pomoci je prezentované cez tri základné princípy : 

(HERMES : Project Summary, n.d.) 

- eventuálna pamäť : rozpamätanie sa na zamýšľané činy 

- retrospektívna pamäť : rozpamätávanie sa na minulosť 

- kognitívny tréning : cvičenia trénujúce mozog a nezabúdanie na dôležité veci 

Zámery HERMES(u) sa snaží tento projekt i prakticky realizovať. Napomáha tomu 

počítačová a mobilná komunikačná technika. 
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Ide o počítač s dotykovou obrazovkou a tiež mobil fungujúci na princípe dotyku. Mobil 

s dotykovým displayom zabezpečuje jednoduchú a intuitívnu interakciu používateľa 

a zariadenia. (HERMES : Project Summary, n.d.) 

HERMES predstavuje intergrovaný prístup k ochrane kognitívnych schopností. 

Prostredníctvom kombinácie asistenčných technológií a funkčných zručností sa snaží 

eliminovať pokles vnímania u starších ľudí. Kognícia je totiž veľmi dôležitým prvkom pri 

využívaní IKT. Podstatou je využívanie audio-vizuálnych prostriedkov v rámci domáceho 

prostredia a prevencia v súvislosti s klesaním kognitívnych štruktúr. Najdôležitejšie je : 

(HERMES : Project Objectives, n.d.) 

- podpora pamäte cez prostriedky, ktoré sú schopné povedať používateľovi : kto, 

čo, kedy, kde... atď. vrátane kontextových informácií 

- kognitívny tréning cez hry s kontextovými informáciami 

- podpora aktívneho rozpamätávania sa cez predstavenie každodenných aktivít 

a problémov 

- konverzačná podpora 

- podpora mobility, ktorá napomáha poznaniu potrieb. Poznanie toho, čo je 

potrebné vykonať mimo domova a čo konkrétne používateľ potrebuje z tohto 

vonkajšieho prostredia.  

HERMES, ako je vidieť, je skôr zameraný na otázku vnímania a pamäte. Technológie by 

mali napomáhať rozvíjaniu týchto kognitívnych procesov a zabrániť ich stagnácii. 

Na záver si predstavíme základné princípy, ktoré si stanovil projekt WAI – AGE, čo 

znamená Web Accessibility Initiative – Ageing, Education and Harmonisation. V preklade 

Iniciatíva týkajúca sa webovej dostupnosti – starnutie, vzdelávanie a harmonizácia.  

 

WAI – AGE : Web Accessibility Initiative – Ageing, Education and Harmonisation 

Informačná spoločnosť to je aj internet a webový priestor. Ten sa svojím rýchlym 

spôsobom neustálej inovácie stáva pre staršiu a najstaršiu generáciu čoraz väčšou neznámou. 

Ide o prostredie, s ktorým sa len ťažko zoznamujú a často ho vidia len ako „more“ pre nich 

neprehľadných informácií.   

E-inclusion sa však v rámci Ageing(u) musí snažiť i tento problém eliminovať, ak nie ho 

úplne odstrániť. Pomôcť má tomu i iniciatíva Európskej komisie a W3C s názvom WAI – 

AGE. A aké sú jej priority? (WAI – AGE : About WAI – AGE, n.d.) 
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• informovať o vývoji a rozširovaní smerníc a doplňujúcich vzdelávacích 

materiálov, ktoré môžu lepšie prezentovať potreby, tých ktorých sa WAI – AGE 

týka 

• informovať o predchádzajúcich aktivitách W3C/WAI 

• poskytovať edukačné zdroje medzi priemyselných implementátorov, vrátane 

vývojárov 

• podporovať harmonizáciu štandardov, týkajúcich sa webovej dostupnosti.   

Sociálno-kultúrne začlenenie sa 

Informačné a komunikačné technológie IKT boli navrhnuté s cieľom uľahčiť prístup 

k verejným a komerčným tovarom a službám. Bezbranní ľudia a ľudia na okraji spoločnosti 

sa snažia využívať tieto výhody kvôli ich sociálnej a kultúrnej situácií.  

Európska komisia je odhodlaná rozvíjať informačnú spoločnosť, ktorú môže zdieľať 

každý. Je potrebné pomôcť určitým skupinám ľudí preklenúť narastajúcu „digitálnu priepasť“ 

vrátane prisťahovalcov, osôb so zdravotným postihnutím, ľuďom, ktorí žijú v odľahlých alebo 

ekonomicky znevýhodnených oblastiach, starším, nezamestnaným a mladým ľuďom na okraji 

spoločnosti. 

Nezamestnaní ľudia sú v nevýhode na pracovnom trhu, pokiaľ nemajú základné 

počítačové zručnosti alebo nemajú prístup na internet pri hľadaní zamestnania. 

Starší ľudia len ťažko hľadajú prístup k verejným a komerčným službám online, pretože 

tomuto online štýlu dostatočne nerozumejú. (Supporting social inclusion, n.d.) 

Komisia je odhodlaná riešiť problémy, ako sú tieto. Vo svojom European i2010 initiative 

on e-Inclusion, ktoré bolo prijaté v novembri 2007, Európska Komisia vyzýva, aby problém 

IKT bol začlenený do sociálnej a hospodárskej politiky ako prostriedok riešenia problémov 

sociálnej „diskriminácie“. Komisia chce vytvoriť podmienky pre každého aby mohol byť 

súčasťou informačnej spoločnosti prekonaním širokopásmového pripojenia. Chce zapojiť aj 

mladých ľudí na okraji spoločnosti za účelom zlepšiť ich kvalitu života. (EUROPEAN i2010 

INITIATIVE, n.d.)  

V roku 2008 ako súčasť balíka aktivít Renewed Social Agenda na podporu postavenia 

občanov a pomáhať ľuďom v Európe 21.storočia, Komisia vydala pracovný dokument 

Citizens Wellbeing in the Information Society (Pohodlie občanov v informačnej spoločnosti), 

ktorý sa zameral na zvýšenie úrovne čitateľskej gramotnosti, modernizáciu študijných 

programov a materiálov, a odbornej prípravy učiteľov. Renewed Social Agenda sa zamerala 

hlavne na to:  
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- aby žiaci boli vybavení vedomosťami a zručnosťami pre život v rýchlo 

meniacej sa spoločnosti  

- aby bolo poskytnuté kvalitné vzdelávanie pre každého študenta. Ide hlavne 

o zlepšenie spravodlivosti v školských systémoch, snažiť sa znížiť predčasné 

ukončenie školskej dochádzky a pomôcť študentom s výučbou, ktorí potrebujú 

špeciálne zaobchádzanie. 

- aby sa zlepšila kvalita učiteľov a zamestnancov škôl.  

Komisia vo svojej Zelenej knihe: Migrácia a mobilita zameraná na vzdelávanie detí 

migrantov skúma to, ako zlepšiť rovnosť vo vzdelávaní, urovnať problematiku väčšej 

rozmanitosti jazykov a kultúr. Snaží sa o to, aby pedagógovia svoje zručnosti využili na 

podporu vzdelávania pre tieto deti a upevnili s nimi a s ich rodinami vzťahy. Mladí ľudia, 

ktorí migrovali do inej krajiny nemajú dostatok príležitosti pracovať a zapadnúť do 

informačnej spoločnosti. Komisia preto vyzýva členské štáty, aby zlepšili interoperabilitu 

vnútroštátnych systémov, aby sa migrujúci ľudia zapojili do dobrovoľníckej činnosti v inej 

krajine a našli si prácu. (RENEWED SOCIAL AGENDA, n.d.)  

 

Bridge IT  

projekt sa venuje potrebám sociálne vylúčeným a mladým ľuďom na okraji spoločnosti 

v rámci siedmeho rámcového programu EÚ pre výskum, ktorého cieľom je podporovať 

prístupnosť IKT. Tento projekt sa zaoberá otázkami ako napríklad: Ako môžu informačné 

a komunikačné technológie viesť ku sociálnej integrácii?, Ako môžu migranti a etnické 

menšiny využívať IKT technológie v každodennom živote (vo vzdelávaní, začlenení sa na 

trhu práce a zapojením sa do občianskej spoločnosti. (BRIDGE-IT PROJECT, n.d.)  

Následníkom tohto výskumného projektu bol Workshop, ktorý bol organizovaný v januári 

2010, kde sa diskutovalo o tom ako počítačovo vzdelávať mladých ľudí na okraji spoločnosti 

a starších ľudí. (WORKSHOP, n.d.) 

 

ICT for All   

IKT pre všetkých tento projekt skúma sociálny dosah IKT a meria ich použitelnosť 

v okrajových komunitách, ako sú migranti, osoby so zdravotným postihnutím a nezamestnaní. 

Cieľom je merať to, do akej miery je pre tieto skupiny sťažený prístup k IKT a nájsť možné 

riešenie. (ICT FOR ALL, n.d.)  
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MonAmi : Mainstreaming Ambient Intelligence 

je projekt, ktorý sa usiluje o dostupnosť spotrebného tovaru a služieb. Cieľom je vyvinúť 

technologické platformy umožňujúce starším a zdravotne postihnutým ľuďom naďalej žiť vo 

vlastných domovoch a zotrvať v komunitách. Tieto technologické platformy budú ponúkať 

služby ako kontrola fyzického stavu prostredníctvom mobilu, televízie, kde bude užívateľ 

komunikovať so systémom. (MONAMI, n.d.)  

V roku 2050 EÚ očakáva vysoký nárast ľudí nad 80 rokov, ktorí budú počítačovo 

gramotní. EÚ sa bude usilovať svojimi projektmi udržať ich život kvalitným a bezpečným. 

 

CogKnow  

projekt sa snaží pomôcť svojimi technológiami starším ľuďom a ľuďom s miernou 

demenciou. Projekt je cielený hlavne pre ľudí s miernou demenciou, pretože takíto ľudia 

potrebujú pomoc na to aby si mohli plniť svoje denné úkony. Táto choroba môže nielen 

prinútiť ľudí, aby zabudli na svoje povinnosti, ale aj viesť ich k sociálnej izolácií.  

Rôzne IKT prepojené cez obrazovku im pomáhajú vykonávať pravidelné úkony ako je 

napríklad jedlo alebo zamykanie dverí. Alarmy upozorňujú napríklad na to, ak sú okná 

otvorené. Systém je flexibilný a môže byť prispôsobený potrebám jednotlivých užívateľov. 

(COGKNOW, n.d.)  

 

Action plan offers support to ageing well using ICT 

Akčný plán na podporu dôstojného starnutia pomocou IKT. Tento Akčný plán chce 

pomôcť starším ľuďom pomocou IKT, ktoré im budú pomáhať v práci, doma ale aj 

v spoločnosti. Plán sa zameriava hlavne na zlepšenie kvality života starších ľudí, 

opatrovateľov a príbuzných.( ACTION PLAN OFFERS SUPPORT..., n.d.) 

 

INCLUSO 

Projekt INCLUSO je spoločný projekt medzi siedmimi európskymi partnermi, ktorý 

financuje EÚ. Incluso chce dokázať, že práve informačné a komunikačné technológie 

umožňujú mladým ľudí na okraji spoločnosti začleniť sa do spoločnosti. Práve Incluso chce 

bojovať proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. (INCLUSO, n.d.)  

Incluso obsahuje takzvanú príručku, kde sa hovorí o sociálnych médiách ako je Netblog, 

Facebook alebo Twitter ako o každodennej súčasti života mladých ľudí. Práve mladí ľudia na 

okraji spoločnosti takéto médiá nepoznajú a nevedia čo im ponúkajú. Práve sociálne 
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organizácie sa snažia zapojiť takýchto ľudí do využívania sociálnych médií.(THE INCLUSO 

MANUAL, n.d.)  

Incluso príručka obsahuje aj takzvanú incluso hru, ktorá je určená organizáciám, aby si 

zmerali svoju pripravenosť na sociálne mediálnu kampaň. Táto hra je určená ľuďom 

v organizácií, ktorá im ponúka množstvo praktických nápadov dôležitých pre ich samotnú 

prácu. Hru hrajú aj ľudia v organizácii spolu s rizikovou mládežou, ktorá sa ocitla na okraji 

spoločnosti. Úlohou je vytvoriť realistický scenár, kde skupina rokuje o možných cieľoch 

a aktivitách, ktoré môžu využiť pri hre. Cieľom je dať dohromady množstvo nápadov pre 

riešenie incluso problému. Skutočná sila v hre je spôsob ako sa takíto ľudia medzi sebou 

dohovoria prostredníctvom sociálnych médií. (THE INCLUSO GAME, n.d.)  

 

Sumár 

V tejto kapitole sme sa snažili stručne predstaviť problematiku e-inclusion z pohľadu 

rôznych projektov, ktoré sú praktickou realizáciou zámerov Európskej komisie a iných 

organizácii, v rámci integrovania všetkých skupín spoločnosti do spoločnosti informačnej. 

Predstavili sme si najmä projekty v oblasti tzv. eDostupnosti, ktorá sa zameriava na 

neobmedzený prístup k informačným technológiám a ich jednoduchého využívania. 

Pokračovali sme priblížením Ageing(u), ktorý si za svoju cieľovú skupinu vybral staršiu 

a najstaršiu generáciu a ich doslova efektívne starnutie aj prostredníctvom získavania e- 

zručností. A napokon sme sa zamerali na sociálnu inklúziu, kde je záber projektov 

orientovaný na všetky tie oblasti, ktoré informačne zaostávajú.  
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9. Informa čná politika sociálnych sietí 

 

V súčasnosti je takmer každý človek súčasťou sociálnych sietí. Ľudia môžu veľa stratiť, 

ak ich bezpečnosť v sociálnej sieti nie je dostatočná. Ich osoba a identifikačné údaje všetkých, 

s ktorými sú spojení, môžu znamenať určité  riziko. Medzi nimi sú aj malé deti a 

stredoškolská mládež, ktorá si často neuvedomuje riziká používania sociálnych sietí. 

V príspevku charakterizujeme sociálne siete, zaoberáme sa princípmi bezpečnosti sociálnej 

siete pre EU a ich implementáciou na dve vybraté sociálne siete (Facebook, MySpace). 

Riešime problematiku mladých ľudí a sociálnych sietí, definujeme 10 zásad ako zostať 

chránený na sociálnych sieťach a charakterizujeme 10 oblastí, ktoré by mali byť zahrnuté v 

politike sociálnych sietí v pracovnom procese. 

 

Čo je sociálna sieť? 

Sociálne siete, označované ako stránky "friend-of-a-friend", vychádzajú z koncepcie 

tradičnej sociálnej siete, kde sú ľudia pripojení na nových ľudí prostredníctvom iných ľudí. 

Účel niektorých sietí môže byť čisto sociálny, umožňuje používateľom vytvárať priateľstvá či 

vzťahy, iné siete sú zamerané na nadviazanie obchodných spojení. Nie všetky sociálne siete 

sú rovnaké, ale všetky umožňujú poskytovanie informácií o sebe a ponúkajú určitý druh 

komunikácie s ostatnými používateľmi prostredníctvom fóra, chatu, emailu a pod. 

Používanie sociálnych sietí prináša rôzne riziká. Uvedomuje si ich aj Európska komisia, 

ktorá vypracovala sedem zásad, ktoré by mali dodržiavať poskytovatelia sociálnych sietí 

(Yahoo, Google, Facebook,...) zdieľajúci spoločný cieľ. Tým je maximalizovať výhody 

internetu pri riadení potenciálnych rizík pre deti a mládež. Možné nebezpečenstvo na internete 

pre deti a mládež spadá do štyroch kategórií: 

• Nelegálny obsah, ako sú obrázky zneužívania detí a nezákonné prejavy nenávisti. 

• Vekovo-nevhodný obsah, ako je pornografia a sexuálny obsah, násilie, či iný 

obsah s tematikou pre dospelých, ktoré môžu byť nevhodné pre mládež.  

• Nevhodný kontakt týkajúci sa nevhodného kontaktu dospelých so sexuálnym 

záujmom o deti alebo mladých ľudí. 

• Správanie, ktoré sa týka toho, ako sa mladí ľudia správajú online. Môže to zahŕňať 

šikanu alebo prenasledovanie a potenciálne rizikové správanie (napr. vyzradenie 

osobných informácií..) 
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Princípy/zásady bezpečnosti sociálnej siete pre EU 

Cieľom týchto zásad je minimalizovať možné riziká, ktoré môžu deťom a mladým ľuďom 

spôsobiť sociálne siete. Tieto princípy nie sú normatívne či právne záväzné, ale odporúča sa, 

aby poskytovatelia služieb tieto princípy dodržiavali. 

Medzi tieto zásady patria: 

1. Zvýšiť informovanosť v oblasti online bezpečnosti a prijateľné uplatnenie zásad pre 

používateľov, rodičov a učiteľov jasným a veku vhodným spôsobom. 

2. Zabezpečenie, že služby sú vhodné pre určitý vek daného publika. 

3. Poskytnutie používateľovi splnomocnenie prostredníctvom nástrojov a technológií. 

4. Zabezpečiť ľahko použiteľný mechanizmus na odosielanie správ, ktoré hlásia 

správanie alebo obsah, ktorý porušuje podmienky danej služby. Poskytovatelia 

sociálnych sietí by mali zabezpečiť mechanizmus, ktorý by hlásil nevhodný obsah 

alebo správanie, ako je uvedené v ich podmienkach využívania služby či v pravidlách 

politiky.  

5. Oznámenie nelegálneho obsahu alebo správania. Po prijatí oznámenia o údajnom 

nelegálnom obsahu alebo správania by mali poskytovatelia urýchlene preskúmať daný 

obsah a popr. ho odstrániť.  

6. Podpora používateľov, aby používali bezpečný prístup k osobným údajom a súkromia. 

Poskytovatelia služieb sociálnej siete by mali poskytnúť možnosti nastavenia 

súkromia v online prostredí. 

7. Posúdiť a zhodnotiť nezákonný alebo zakázaný obsah na webe alebo správanie. 

Používatelia takýchto služieb by mali, v priebehu vývoja a riadenia sociálnej siete, 

zhodnotiť svoje služby, aby identifikovali potenciálne riziká pre deti a mladých ľudí s 

cieľom stanoviť vhodné postupy na preskúmanie online obrázkov, videí a textov, ktoré 

môžu obsahovať nelegálny a nevhodný obsah alebo správanie. 

 

Ako už bolo spomenuté, problematika sociálneho sieťovania spočíva najmä v možných 

bezpečnostných rizikách pri využívaní sociálnych sietí. Riziku sú vystavení všetci 

používatelia tohto spôsobu spoločenskej komunikácie, pretože aj pri najvyššej miere 

opatrnosti je tu vždy možnosť vyzradenia osobných údajov a rôznych informácií a fotografií, 

ktoré majú súkromný charakter. Predpokladajúc však, že dospelí používatelia týchto 

komunikačných prostriedkov sú dostatočne informovaní o rizikách a prípadných dôsledkoch 

nekontrolovaného zverejňovania informácií na internete, sa pozornosť rôznych svetových 
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inštitúcií zameriava na detskú a dospievajúcu populáciu. Zneužívanie nových technológií 

proti deťom a mladým ľudom má mnoho foriem:  

- kybernetická šikana, 

- grooming (zámerné vytváranie dôverného vzťahu dospelým človekom voči 

dieťaťu, s cieľom neskoršieho zneužitia tohto vzťahu), 

- porušovanie ochrany súkromia, 

- vystavovanie škodlivým obsahom (pornografia, rasizmus, atď.). 

Hoci európska legislatíva na ochranu mladých ľudí na internete už existuje, technológie sa 

mienia tak rýchlo, že pre zákonodarcov je ťažké udržať krok. Obzvlášť preto, že prijatie 

nových pravidiel trvá príliš dlho, musí s nimi totiž súhlasiť všetkých 27 krajín. To je hlavným 

dôvodom prečo Európska komisia odporúča tvorcom rôznych interaktívnych nástrojov, aby 

prijali pravidlá a princípy v podobe vlastného vyhlásenia o bezpečnosti. 

 

Implementácia zásad bezpečnosti sociálnych sietí 

V roku 2008 zvolala Komisia predstaviteľov hlavných európskych sociálnych sietí 

výskumníkov a organizácie na ochranu detí a vytvorila Európsku pracovnú skupinu pre 

sociálne siete (European Social Networking Task Force). Tá mala za úlohu prípravu 

všeobecných pokynov na používanie sociálnych sietí deťmi. Vo februári 2009 boli vytvorené 

a zainteresovaným odvetvím dobrovoľne prijaté Princípy EU pre bezpečné sociálne siete (The 

Safer Social Networking Principles for EU). Komisia sa zaviazala, že bude monitorovať 

dodržiavanie tejto dohody a na Dňoch bezpečného internetu 2010 v Štrasburgu predstavila 

výsledky nezávislého hodnotenia o dodržiavaní týchto zásad zo strany 20 signatárov.  

Princípy boli monitorované na týchto sociálnych sieťach: 

- Arto 

- Bebo 

- Dailymotion 

- Facebook 

- Giovani.it 

- Google/YouTube 

- Hyves.nl 

- Microsoft Europe 

(Windows Live and 

Xbox Live) 

- MySpace 

- Nasza-klasa.pl 

- Netlog 

- One.lt 

- Piczo 

- Rate.ee 

- Skyrock.com 

- VZnet Netzwerke 

(SchulerVZ, 

StudiVZ, MeinVZ) 

- Sulake (Habbo and 

IRC Galleria) 

- Tuenti 

- Yahoo! Europe 

(Yahoo!Answers 

and Yahoo!Flickr) 

- Zap.lu
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Ako príklad si môžeme za všetky ukázať výsledky monitorovania na dvoch 

najznámejších sociálnych sieťach Facebook a MySpace.  

 

Facebook 

Facebook je sociálna sieť spájajúca používateľov s ich priateľmi, určená na zdieľanie 

fotiek, odkazov a sietí. Minimálny vek na pripojenie do siete je 13 rokov. V rámci siete sa 

ľudia môžu organizovať do skupín podľa práce, školy, mesta či záujmov. 

 

Princíp Vyhovujúce Čiastočne 

vyhovujúce 

Nevyhovujúce Nedá sa 

aplikovať 

1  X   

2  X   

3  X   

4  X   

5  X   

6  X   

7  X   

 

Tabuľka - Porovnanie Princípov vs. Vlastné vyhlásenie o bezpečnosti (Lobe, 2010a) 

 

Princíp Vyhovujúce Čiastočne 

vyhovujúce 

Nevyhovujúce  Nedá sa 

aplikovať 

1 X       

2 X       

3   X     

4   X     

5 netestované       

6 X       

7 netestované       

 

Tabuľka - Porovnanie Vlastného vyhlásenia o bezpečnosti vs. opatrenia uplatnené na 

sociálnej sieti (Lobe, 2010a) 
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Správca sociálnej siete Facebook sa vo svojom vyhlásení o bezpečnosti zaoberá všetkými 

princípmi, dali by sa považovať za čiastočne vyhovujúce. Pri testovaní princípov priamo na 

stránkach sociálnej siete sa zistilo, že princípy 1, 2 a 6 sú plne vyhovujúce, princípy 3 a 4 sú 

čiastočne vyhovujúce a princípy 5 a 7 neboli testované. Princíp 3 je čiastočne vyhovujúci 

z toho dôvodu, že informácie o trvalom zrušení účtu neposkytuje priamo, ale používateľ sa 

k nim musí preklikať cez zoznam často kladených otázok (FAQ). Princíp 4 je čiastočne 

vyhovujúci, pretože tlačidlo pre nahlásenie porušenia bezpečnosti nie je vždy prítomné 

a používateľ tak nemôže nahlásiť prípadné nebezpečné správanie.  

Výsledky kontroly implementácie princípov by sa dali zhrnúť do niekoľkých 

nasledujúcich bodov: 

- Informácie o bezpečnosti sú dostupné každému. 

- Informácie o bezpečnosti sú cielené na rodičov, nie však na mládež či učiteľov. 

- Nástroje na „rodičovskú kontrolu“ sú veľmi obmedzené. 

- Mechanizmus podávania správ je len čiastočne účinný a nie vždy viditeľný. 

- Používatelia majú množstvo nástrojov na ochranu ich súkromia. 

- Maloletí nie sú vyhľadateľní vyhľadávacími nástrojmi. 

- Aplikácie potrebujú povolenie na čerpanie informácií z profilu. 

 

MySpace 

MySpace je sociálna sieť určená na vytvorenie unikátneho osobného profilu. Používateľ 

tak môže nájsť nových i starých priateľov a komunikovať s nimi. Minimálny vek potrebný pre 

prihlásenie do siete je 13 rokov. 

Princíp Vyhovujúce Čiastočne 

vyhovujúce 

Nevyhovujúce Nedá sa 

aplikovať 

1 X    

2 X    

3 X    

4 X    

5 X    

6 X    

7 X    

 

Tabuľka - Porovnanie Princípov vs. Vlastné vyhlásenie o bezpečnosti (Lobe, 2010b) 
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Princíp Vyhovujúce Čiastočne 

vyhovujúce 

Nevyhovujúce Nedá sa 

aplikovať 

1 X    

2 X    

3 X    

4 X    

5 netestované    

6 X    

7 netestované    

 

Tabuľka - Porovnanie Vlastného vyhlásenia o bezpečnosti vs. opatrenia uplatnené na 

sociálnej sieti (Lobe, 2010b) 

 

Správca siete MySpace sa vo svojom vyhlásení zaoberá všetkými princípmi bezpečnosti 

sociálnych sietí a všetky sa dajú považovať za plne vyhovujúce. Pri testovaní priamo na 

stránkach tejto siete sa vyhlásenia potvrdili a všetky princípy boli uznané za plne vyhovujúce. 

S výnimkou princípov 5 a 7, ktoré neboli testované.  

Výsledky kontroly implementácie princípov by sa dali zhrnúť do týchto nasledujúcich 

bodov: 

- Informácie o bezpečnosti sú dostupné každému. 

- Informácie o bezpečnosti sú cielené na mládež, rodičov, učiteľov a ostatných 

používateľov. 

- Možnosti „rodičovskej kontroly“ sú dostupné a ľahko ovládateľné.  

- Mechanizmus podávania správ je účinný a stále dostupný. 

- Užívatelia majú množstvo nástrojov na ochranu ich súkromia. 

- Maloletí nie sú vyhľadateľní vyhľadávacími nástrojmi.  

 

Mladí ľudia a stránky sociálnych sietí (sprievodca pre rodičov, opatrovateľov a učiteľov) 

Nielen poskytovatelia sociálnych sietí sú povinní snažiť sa o odstránenie možných rizík, 

ktorými sú ohrozené deti a mládež. Poskytovatelia sociálnych sietí vo Veľkej Británii aj 

s vládou a detskými charitami uvádzajú pravidlá pre rodičov, opatrovníkov  a učiteľov ako 

ochrániť deti pred rizikami, ktoré im môžu spôsobiť stránky sociálnych sietí, keďže 

príchodom každej sociálnej siete sa objavujú nové bezpečnostné problémy a každá nová 
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sociálna sieť nabáda svojich návštevníkov k publikovaniu viac osobných informácií. Tieto 

usmernenia boli publikované na internete Home Office Taskforce on Child Protection v apríli 

2008 a zverejnila ich aj webová stránka Childnet International, ktorej cieľom je spolupráca 

s inými organizáciami za účelom spraviť z internetu lepšie  a bezpečnejšie miesto pre deti 

a mladých ľudí. 

Sociálne siete napr.: Facebook, MySpace a Twitter sú veľmi obľúbené u detí a mladých 

ľudí. Tieto typy webých stránok umožňujú deťom byť stále online, zostať v kontakte so 

svojimi priateľmi a majú možnosť vyjadriť svoj názor pomocou celej škály rôznych médií a 

aplikácií, ako sú videá, fotografií, hudby atď. Je dôležité si uvedomiť, že aj keď ide o zábavu, 

existuje potenciálne riziko, vrátane virtuálneho šikanovania (zneužitie identity užívateľa 

internetu, vytvorenie web stránky, ktorá má ponížiť, vystrašiť a znevážiť určitú osobu, atď.), 

kontaktu dospelých za účelom sexuálneho záujmu o deti či zneužívanie osobných údajov o 

osobe. Každý rodič, opatrovník alebo učiteľ by sa mal zoznámiť so službami, ktoré ponúkajú 

sociálne siete. Pochopením týchto služieb, ktoré im ponúkajú sociálne siete, tak môžu 

podporiť svoje deti pri výbere vhodných stránok a aby ich deti používali bezpečným a 

konštruktívnym spôsobom. Najväčší problém je v tom, že stále viac detí a mladých ľudí má 

prístup a používa tieto aplikácie kdekoľvek aj cez mobilné a herné zariadenia, kde sú mimo 

dohľadu rodičov. 

Pravidlá uvádzajú aj tzv. 5P pre rodičov, ktorí by si mali zvážiť riziká, ktoré prinášajú 

sociálne siete: 

1. Positive - Byť pozitívny voči sociálnym sieťam – Nie všetky sociálne siete 

predstavujú pre deti potenciálne nebezpečenstvo. 

2. Privacy - Súkromie - Je dôležité, aby dospelý diskutovali o hodnote súkromia s deťmi. 

Treba nabádať detí, aby ich heslá ostali súkromné a kontrolovať s nimi nastavenia 

súkromia na ich účte.  

3. Photos - Fotky – Pred tým, než si zverejnia fotku,  je dôležité im pomôcť premýšľať o 

dôsledkoch zverejnenia fotografií - o aký typ obrázku ide a aký druh pozornosti by to 

mohlo prilákať a kto by to mohol vidieť. 

4. Postings - Odosielanie /správ - Avšak, rodičia by sa mali uistiť, že ich dieťa si dobre 

premyslí, čo zverejní a odošle. Čo začína ako vtip alebo klebeta môže rýchlo spôsobiť 

skutočnú bolesť, ktorú nemožno vziať späť. 

5. Police - Politika - Je dôležité upozorniť dieťa o nevhodnej alebo nezákonnej činnosti, 

s ktorou sa môžu stretnúť. Ak sú prenasledovaní iným užívateľom, treba si ponechať 

dôkazy a správy a jeho meno poskytnúť poskytovateľovi sociálnej siete. Ak je 
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podozrenie, že je alebo bolo dieťa  predmetom nevhodného sexuálneho  kontaktu 

alebo prístupu inej osoby, je dôležité si uložiť a ponechať  kópie dôkazov a ohlásiť to 

na polícii. 

 

Childnet International – webová stránka zostavila 5 kľúčových tzv. SMART pravidiel, 

ktoré pripomenú mladým ľuďom, ako sa správať rozumne v ONLINE svete: 

S – Safe: Bezpečnosť – Nerozdávať osobné údaje ako meno a priezvisko iným ľuďom, 

s ktorými dieťa práve chatuje alebo neodosielať tieto údaje v online priestore, v ktorom ich 

môžu ostatní vidieť. 

M – Meeting: Stretnutie - Stretnutie s niekým, ktorého dieťa pozná len z internetu, môže 

byť nebezpečné. Takéto stretnutie by malo dieťa podniknúť jedine s povolením rodičov či 

opatrovníkov alebo len prípade, keď na stretnutí budú aj oni prítomní. 

A – Accepting: Akceptovanie - Prijatie e-mailov, rýchlych správ alebo otváranie súborov, 

obrázkov alebo textov od ľudí, ktorých dieťa nepozná, vedie k problémom - môžu obsahovať 

vírusy! 

R – Reliability: Spoľahlivosť – Informácie, ktoré sú na internete nemusia byť pravdivé, 

alebo niekto on-line môže klamať, kto v skutočnosti je. 

T – Tell: Povedz – Treba informovať svojho rodiča, opatrovateľa alebo dôveryhodnú 

dospelú osobu o tom, ak sa dieťa bojí určitej osoby na internete, alebo ak o niekom vie, že je 

šikanovaný online. 

 

Ako zostať chránený na sociálnych sieťach? 

Kým väčšina ľudí, ktorí používajú sociálne siete, nepredstavujú hrozbu, existujú aj  tzv. 

škodliví, zlomyseľní ľudia, ktorí sa vedia dostať k vašim osobným informáciám. Čím viac 

informácií o vás majú k dispozícií, tým viac vás môžu zneužiť. S využitím informácií o 

mieste kde sa práve nachádzate, o vašich koníčkoch, záujmoch či priateľoch, by sa mohli 

vydávať za dôveryhodných priateľov a presvedčiť vás, že majú povolenie na prístup k vašim 

osobným alebo finančným údajom. Navyše, vzhľadom k popularite týchto stránok, ich môžu 

útočníci využiť na distribúciu škodlivého kódu, vírusu. Útočníci sú schopní vytvárať vlastné 

aplikácie, ktoré sa zdajú byť neškodné, ale v skutočnosti napádajú počítač alebo zdieľajú 

informácie z vášho počítača bez vášho vedomia.  

Mindi McDowell uvádza 10 zásad, ako sa chrániť: 
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1. Obmedzte množstvo osobných informácií – vo svojom profile neuvádzajte informácie, 

ktoré možno označiť za najzraniteľnejšie, ako sú adresy, telefónne čísla alebo informácie o 

vašich plánoch a pod.  

2. Pamätajte, že internet je verejný zdroj – musíte si uvedomiť, čo a pre koho dávate na 

sociálnu sieť. To zahŕňa informácie, fotografie, videá vo vašom profile. Po odoslaní 

informácie on-line ju nemôžete stiahnuť späť úplne. Môže ostať v pamäti alebo na serveri 

sociálnej siete. Dokonca aj keď tieto informácie a fotografie odstránite, môžu existovať kópie, 

ktoré si uložili do pamäte svojho počítača iní, cudzí ľudia. 

3. Dávajte si pozor na cudzích ľudí – internet uľahčuje ľuďom skresľovať ich totožnosť. 

Preto zvážte, s kým si potvrdíte priateľstvo, koho si pridáte do tzv. „friendlistu“, obmedzte 

kontakt s podozrivými ľuďmi. Ak budete komunikovať s ľuďmi, ktorých nepoznáte, buďte 

obozretní, chráňte si svoje súkromie a informácie, ktoré môžu odhaliť. 

4. Buďte skeptickí – veverte všetkému, čo čítate na sociálnych sieťach. Ľudia môžu 

uvádzať a posielať nepravdivé alebo zavádzajúce informácie o rôznych témach, vrátane ich 

vlastnej identity. Preto je potrebné prijať vhodné opatrenia a pokúsiť sa overiť pravdivosť a 

autentickosť týchto informácií. 

5. Nastavenia – najdôležitejšie na sociálnych sieťach sú možnosti nastavenia súkromia. 

Predvolené nastavenie niektorých sietí dovoľuje, aby bol váš profil verejný a nastavenie si 

nemôžete upraviť. Rizikom je, že súkromné informácie sú vystavené pre všetkých a všetko, 

čo napíšete alebo odošlete, je verejné. Takýmto sociálnym sieťam sa treba vyhýbať a vyberať 

si tie, kde sa dá nastaviť súkromie, zablokovať profil pre určitých ľudí a pod. Siete môžu 

meniť možnosti nastavenia súkromia, preto si pravidelne kontrolujte nastavenia bezpečia a 

ochrany osobných údajov. 

6. Dávajte si pozor na aplikácie vytvorené tretími stranami – tieto aplikácie poskytujú 

zábavu, rôzne hry a pod. Buďte opatrní pri rozhodovaní, ktoré aplikácie si zvolíte a umožníte 

im prístup do vášho profilu. Vyhnite sa tým, ktoré sa zdajú byť podozrivé, a upravte si 

nastavenia na obmedzenie informácií, ku ktorým môžu mať aplikácie prístup. 

7.  Používajte silné heslá – chráňte si svoj účet heslami, ktoré nemožno ľahko uhádnuť, 

napr. meno, dátum narodenia a pod. Vhodné sú kombinácie písmen a číslic, používanie 

veľkých a malých písmen. Ak je heslo príliš jednoduché, váš účet je ohrozený, pretože niekto 

iný môže mať prístup k vášmu účtu a predstierať, že je vami. 

8. Skontrolujte zásady ochrany osobných údajov – niektoré stránky môžu zdieľať 

informácie, ako sú e-mailové adresy alebo užívateľské predvoľby s inými spoločnosťami. To 
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môže viesť k nárastu nevyžiadanej pošty či spamu. Niektoré stránky budú aj naďalej posielať 

e-mailové správy komukoľvek, s kým ste pripojení alebo ste s ním v kontakte. 

9. Majte softvér – dôležitá je inštalácia aktualizácie softvéru z dôvodu, že útočníci nemôžu 

využiť známe problémy alebo chyby. Mnoho operačných systémov ponúka automatické 

aktualizácie. Ak je táto možnosť je k dispozícii, mali by ste ju povoliť. 

10. Antivírus - antivírusový program pomáha chrániť počítač pred vírusmi, takže môžete 

byť schopní odhaliť a odstrániť vírusy pred tým, než môžu spôsobiť riadne škody. Pretože 

útočníci neustále vyvíjajú a posielajú nové vírusy, je dôležité, aby bol váš antivírusový 

program stále aktuálny. 

 

Informa čná politika sociálnych sietí v organizáciách 

Fenomén sociálnych sietí ako, Twitter, Facebook, začal zasahovať aj do pracovných 

oblastí. Dnešní mladí pracovníci vyrastajú s tým, že majú prístup k internetu. Po nástupe do 

zamestnania očakávajú, že budú mať tieto prostriedky tiež k dispozícií. Firmy a organizácie 

by si mali stanoviť všeobecné zásady informačnej politiky týkajúce sa prístupu a vhodného 

používania sociálnych sietí na pracovisku. Debra Shinder sa zaoberá nasledujúcimi bodmi, 

ktoré by mala obsahovať informačná politika týkajúca sa sociálnych sietí každej organizácie: 

 

Jasná firemná filozofia 

Pred tým, než začnete rozvíjať vašu informačnú politiku, musíte si definovať celkový 

postoj k vytváraniu sociálnych sietí. Dôležitou otázkou je, či môžu sociálne siete slúžiť na 

obchodné účely, či nabádať pracovníkov na ich používanie a či ich používanie začleniť do 

pracovnej doby. 

 

Definícia "sociálnych sietí" 

Môže sa to zdať samozrejmé, ale je dôležité, aby vaša politika definovala, čo sa skrýva 

pod pojmom "sociálne siete" alebo "sociálne médiá", pretože tento pojem môže znamenať 

rôzne veci pre rôznych ľudí.  

 

Identifikácia seba samého ako zamestnanec spoločnosti 

Vaša politika by mala tiež jasne uvádzať, či zamestnanci môžu uvádzať seba ako zástupcu 

spoločnosti. Vo väčšine sociálnych sietí možno v profile používateľa uviesť pracovné 

zaradenie a skúsenosti. Tým, že sa uvedie ako zamestnanec spoločnosti, sa do určitej miery 

stáva jej zástupcom. Všetky informácie a názory, ktoré píše na sociálnu sieť tak môžu vplývať 
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na imidž organizácie. Ak zamestnanec nie je zapojený na sociálnu sieť s účelom podpory 

spoločnosti, mala by politika zakazovať zamestnancovi uvádzať v profile názov firmy, 

v ktorej pracuje. Dôležité je tiež ujasniť si, že názory vyjadrené zamestnancom sa nemusia 

vždy zhodovať s názormi organizácie. 

 

Odporúčanie ďalším 

Niektoré sociálne siete poskytujú pre svojich členov napísať odporúčania pre priateľov 

alebo kolegov. Ak sa zamestnanec uvádza ako zástupca spoločnosti, môže to vzbudzovať 

dojem, že spoločnosť podporuje. Z tohto dôvodu, niektoré firmy vo svojej informačnej 

politike zakazujú zamestnancom tieto odporúčania. 

 

Odkazy/odvolania sa na klientov, zákazníkov alebo partnerov 

Vzťahy so zákazníkmi, klientmi a partnermi sú pre organizáciu cenným majetkom. Aj 

dobré referencie sa môžu obrátiť proti spoločnosti. Informačná politika by preto mala 

zakazovať, aby sa jej zamestnanci kontaktovali s klientmi bez jej vedomia, a hlavne využívať 

ich referencie a odvolávať sa na nich bez ich súhlasu. 

 

Vlastné /vlastnícke alebo dôverné/tajné informácie 

Informačná politika by mala uvádzať, ktoré informácie považuje za vlastné alebo dôverné 

a zakázať zamestnancom tieto informácie uvádzať na sociálnych sieťach alebo o nich hovoriť 

svojim priateľom. Mala by dávať jasne najavo, že tieto chránené informácie nie sú 

k dispozícií pre diskusiu alebo pre uvedenie na stránkach, a to aj v súkromných správach 

medzi členmi, ktorí majú oprávnený prístup k informáciám. Mala by tiež poskytnúť príklady, 

ktoré informácie považuje za citlivé, ktoré sú obchodným tajomstvom. Medzi tajné 

informácie patria aj rôzne dôverné informácie, ako napr. finančné informácie či informácie 

o zákazníkoch. 

 

Podmienky služieb 

Väčšina sociálnych sietí si vyžaduje, aby používatelia po zaregistrovaní dodržiavali 

podmienky služby. Napríklad väčšina Podmienok služieb zakazujú používateľom dávať 

falošné mená alebo iné nepravdivé informácie. Preto, aj firemná politika by nemala 

vyžadovať, aby používatelia používali pseudonymy pri podpise sa na weby sociálnych sietí. 
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Autorské práva a ďalšie právne otázky 

Informačná politika organizácie by mala vyžadovať, aby zamestnanci konali vždy v 

súlade s právom, pokiaľ ide o autorské práva a plagiátorstvo. Vysielanie práce niekoho iného 

bez súhlasu nie je dovolené (s výnimkou krátkych citácie, ktoré v súlade s "fair use"). Týka sa 

to aj neakceptovateľného správania akým je ohováranie alebo urážky na cti, čo môže viesť až 

k súdnym sporom, ktoré sú negatívnou reklamou pre organizáciu. Politika by mala odporúčať 

na staré pravidlo, ktoré hovorí: „Ak nemáte povedať niečo dobré, nehovorte vôbec nič“. 

 

Vplyv na produktivitu práce 

Sociálne siete môžu byť dobrým nástrojom pre rozvoj obchodných vzťahov, ale tiež môžu 

spôsobiť veľké problémy s častom. Je dôležité určiť, ak je povolené, ako dlho môžu 

zamestnanci tráviť čas na sociálnych sieťach. Do ich využívania vkĺznu bez toho, aby si to 

uvedomovali, čo ma v konečnom dôsledku vplyv na produktivitu ich práce. To je dôvod, 

prečo je dôležité si v politike určiť hlavné smery a priority práce a aj organizácie. Informačná 

politika sociálnych sietí by mala dávať jasne najavo, že používanie sociálnych sietí 

v neprimeranom čase, je v rozpore s primárnymi pracovnými povinnosťami zamestnanca. 

 

Disciplinárne konanie 

Vaša politika by mala jasne vyjadriť definovať „tresty“ za jej porušenie. Môže to viesť 

až disciplinárnemu konaniu, ktoré by zamestnanec určite nerád absolvoval. 

Týchto 10 oblastí by mala mať vo svojej informačnej politike sociálnych sietí každá 

organizácia. Je dôležité mať stanovené pravidlá a tresty za ich porušenie. 

 

Sumár 

Vývoj sociálnych sietí napreduje míľovými krokmi a zasahuje do životov takmer všetkých 

ľudí s prístupom na internet, bez ohľadu na vek či pohlavie. Ovplyvňuje súkromnú i pracovnú 

sféru a sociálne siete sa tak stávajú neoddeliteľnou súčasťou našej generácie. Nanešťastie 

rovnako rýchlo napreduje aj vynaliezavosť niektorých ľudí v snahe zneužiť rôzne osobné 

údaje používateľov týchto sietí na nekalé praktiky a to je aj hlavným dôvodom, prečo 

problematika sociálnych sietí tak úzko súvisí s problematikou e-safety. Čo je však horšie, že 

rovnako rýchlo nenapredujú aj legislatívne opatrenia, ktoré by zabraňovali takémuto 

zneužívaniu a to hlavne v prípade detí a mladistvých.  Hoci bolo v našom príspevku 

spomenutých niekoľko druhov zásad bezpečnosti na sociálnych sieťach, postup rôznych 

krajín a organizácií v tejto oblasti je nejednotný a volá po štandardizácii. Je preto veľkou 
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škodou, že zákonodarné mechanizmy nie sú také pružné a rýchle ako samotný vývoj 

informačno-komunikačných technológií a ich možností.  
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10. Slovenská informačná politika: Informatizácia verejnej správy  SR v kontexte 

rozvoja informatizácie spoločnosti 

 

Problematika informatizácie spoločnosti je v súčasnosti veľmi aktuálnou témou, ktorá sa 

rieši na pôde Európskej únie (ďalej len „EÚ“ ) i samostatne v rámci Slovenskej republiky 

(ďalej len „SR“ ) . Tento stav je zapríčinený neustále napredujúcim rozvojom informačno-

komunikačných technológií (ďalej len „IKT“ ), ktoré sú postupne zavádzané do všetkých 

oblastí spoločenského života.  

Ministerstvo financií SR (ďalej len „MF SR“ ) ako ústredný orgán štátnej správy pre 

oblasť informatizácie spoločnosti zriadilo Sekciu informatizácie spoločnosti, ktorá sa zaoberá 

vypracúvaním koncepcií informatizácie verejnej správy, usmerňovaním tvorby koncepcií 

rozvoja informačných systémov, vydávaním štandardov pre informačné systémy verejnej 

správy či správou ústredného portálu verejnej správy a pod.  

Pod gesciou MF SR (Sekcia informatizácie spoločnosti) bol vytvorený portál 

informatizacia.sk, ktorý zastrešuje problematiku informatizácie spoločnosti v SR.  

 

Portál Informatizacia.sk 

Portál poskytuje aktuálne informácie o aktivitách Sekcie informatizácie spoločnosti MF 

SR, o aktivitách EÚ v oblasti informatizácie, o prínosoch informatizácie pre občana a 

zavádzaní elektronických služieb verejnej správy (eGovernment). Sprostredkúva odborné 

texty, prehľady a charakteristiky jednotlivých oblastí informačnej spoločnosti, vládne 

dokumenty, materiály mimovládnych organizácií a iné (Informatizácia.sk, 2009). 

Kompetentné orgány i široká verejnosť tu nájdu informácie o priebehu realizácie ako aj 

úspešnom ukončení projektov z oblasti informačnej spoločnosti, financovaných zo štátneho 

rozpočtu a zo zdrojov EÚ. Príkladom sú úspešne zrealizované projekty z minulosti:  Internet 

pre vzdelanie, Digitálne štúrovstvo na školách a Projekty na zlepšenie digitálnej gramotnosti 

a tvorbu digitálneho obsahu.  

Cieľom projektu Internet pre vzdelanie bolo pomocou štátneho príspevku stimulovať 

zavedenie vysokorýchlostného pripojenia na internet. Výsledkom projektu bola podpora 

40 000 domácností a zvýšenie penetrácie vysokorýchlostného prístupu na internet a zároveň 

podpora zlepšenia informačnej gramotnosti občanov Slovenskej republiky (Internet, 2009). 

Projekt Digitálne štúrovstvo na školách bol zameraný na  zvýšenie digitálnej gramotnosti 

obyvateľstva prostredníctvom vytvorenia vzdelávacích centier na základných a stredných 

školách, v ktorých bola zabezpečená dostupnosť internetu a služieb eGovernmentu 
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a konzultačná podpora odborníkov zabezpečených školou pre potreby občanov (Digitálne, 

2009). 

Projekty na zlepšenie digitálnej gramotnosti a tvorbu digitálneho obsahu boli zacielené na 

zabezpečenie vzdelávacích aktivít, ktoré pomôžu zvýšiť vzdelanosť v oblasti IKT 

u špecifických skupín obyvateľstva akými sú nezamestnané ženy, rómske obyvateľstvo, 

zdravotne znevýhodnení občania, seniori a obyvatelia vidieka (Projekty, 2009).   

Projekt Vzdelávanie zamestnancov vo verejnej správe zamerané na získavanie digitálnej 

gramotnosti a príprava na certifikáciu ECDL prostredníctvom elektronického vzdelávania 

v súčasnosti stále prebieha. Umožňuje všetkým služobným úradom (zatiaľ len  Bratislavského 

kraja) dopĺňať vzdelávanie svojich pracovníkov v oblasti digitálnej gramotnosti (Vzdelávanie, 

2009).  

 

Program Minerva 

Ďalším krokom k napredovaniu informatizácie spoločnosti v SR je vládny program 

Minerva, ktorý je založený na Stratégii konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010: 

Národnej Lisabonskej stratégii.  

Cieľom programu Minerva (Minerva, 2005) je vyvíjať činnosti na podporu rozvoja tzv. 

znalostnej ekonomiky na Slovensku. Znalostná ekonomika je cestou rýchlejšieho dosiahnutia 

a dlhodobého udržania primeranej životnej úrovne (charakteristickej  pre vyspelé 

západoeurópske krajiny).   

Minerva zameriava svoje aktivity na štyri základné oblasti: informačná spoločnosť; 

inovácie, veda a výskum; podnikateľské prostredie a investície do ľudí a vzdelávania (viď 

Obr. 1 Aktivity programu Minerva), prostredníctvom čoho sa vytvárajú podmienky pre rozvoj 

znalostnej ekonomiky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity programu Minerva 
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Jednotlivé aktivity obsiahnuté vo vládnom programe sú financované zo štátneho rozpočtu, 

verejných zdrojov SR, programov a fondov EÚ a súkromných zdrojov.  

Informatizácia spoločnosti je zložitý a komplexný proces, ktorý vyžaduje strategický 

a koncepčný prístup s ohľadom na všetky aspekty spoločnosti v danej krajine. Dôležitú úlohu 

v tomto procese zohrávajú strategické dokumenty, ktoré sú základom rozvoja znalostnej 

spoločnosti, ako aj súhrnné správy, ktoré podrobne mapujú úspešnosť ich plnenia. 

V nasledujúcej časti sú predstavené dve významné stratégie.  

 

Stratégia informatizácie spoločnosti v podmienkach SR 

V roku 2001 vláda SR schválila dokument Politika informatizácie spoločnosti SR, ktorý 

vyplýva z iniciatívy eEurope+ (spoločné úsilie zamerané na implementáciu informácií 

spoločnosti v EU) a predstavuje základný dokument v oblasti informatizácie spoločnosti. 

Z neho vychádza neskorší návrh - Stratégia informatizácie spoločnosti v podmienkach SR, 

ktorý bol prijatý uznesením vlády 21.1.2004 (Stratégia, 2004).  

Stratégia informatizácie spoločnosti v podmienkach SR z roku 2004 analyzuje  situáciu 

SR v prioritných oblastiach, upozorňuje na nedostatky plnenia a zavádzania informatizácie do 

jednotlivých sekcií a mapuje možnosti, ako podporiť ich rozvoj a  odstrániť prípadné 

nedostatky.  

Súčasťou stratégie je aj tzv. Akčný plán, ktorý je definovaný ako „konkrétny a záväzný 

harmonogram činností súvisiacich s procesom informatizácie spoločnosti“ (Stratégia, 2004). 

Obsahuje záväzky týkajúce sa plnenia úloh a zoznam inštitúcií zodpovedných za ich plnenie, 

ako aj  konkrétne úlohy v každej oblasti s konkrétnymi údajmi o realizátorovi a o termíne 

dokončenia jednotlivých úloh. Treba podotknúť, že tento strategický dokument má 

celospoločenský charakter, tzn. že sa dotýka celej krajiny - nielen jednotlivých území, či 

krajov.   

Na základe stratégie je informatizácia spoločnosti definovaná ako „koncepčne riadený 

proces smerujúci k maximálnemu využitiu potenciálu ponúkaného informačnými a 

komunikačnými technológiami vo všetkých relevantných oblastiach spoločenského, 

politického a hospodárskeho života“ (Stratégia, 2004). Jej cieľom je zvýšenie kvality života 

každého občana - na úrovni štátu je prioritou budovanie vedomostného hospodárstva 

pomocou IKT. Predložená stratégia a akčný plán navrhujú dôslednú realizáciu nasledujúcich 

krokov (Stratégia, 2004): 

1. identifikácia základných pilierov informačnej spoločnosti, na ktorých je 

stratégia budovaná, 
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2. vytýčenie smerovania procesu informatizácie a určenie jeho hnacích a hnaných 

elementov, 

3. vytvorenie inštitucionálneho a právneho prostredia umožňujúceho dynamický 

rozvoj informačnej spoločnosti, 

4. akčný plán chápaný ako záväzný harmonogram činností vychádzajúcich 

z potrieb procesu informatizácie spoločnosti.  

Vláda SR každý rok vynakladá nemalé finančné prostriedky (ročný odhad je okolo 500 

mil. Sk, čo sa rovná vyše 16,5 mil. €) na rozvoj informatizácie spoločnosti, napriek tomu sa 

zistilo, že tieto náklady výrazne nerozvíjajú danú oblasť, a zatiaľ neprispeli ani k viditeľnému 

oživeniu v hospodárskej oblasti.  

Problémové oblasti rozvoja informatizácie spoločnosti možno vidieť v nedostatočnej 

politickej podpore a chýbajúcom inštitucionálnom zabezpečení tohto procesu, v absencii 

základných i doplnkových normatívnych dokumentov (legislatíva, normy, štandardy), ktoré 

by pružne reagovali na neustále zmeny v danej oblasti. Absentuje strategická vízia rozvoja 

informatizácie spoločnosti a koordinácia úloh štátu a samosprávy, podnikateľskej sféry i 

mimovládneho sektoru nedosahuje primeranú úroveň (Stratégia, 2004). Vydaním Stratégie 

informatizácie spoločnosti v podmienkach SR a jej akčným plánom sa vláda snaží tieto 

nedostatky odstrániť.  

Stratégia poukazuje na skutočnosť, že informatizácia spoločnosti si vyžaduje vytvorenie 

vhodných celospoločenských podmienok - ak má pôsobiť účinne a hlavne na 

celospoločenskej úrovni. V rámci vhodných podmienok ide o budovanie základných pilierov 

informatizácie, ktorými sú obsah, ľudia a infraštruktúra. V súvislosti s obsahom hovoríme o 

informáciách a službách, ktoré by mali byť otvorené, rýchle, všade dostupné, dôveryhodné, 

jednoduché, prirodzené a inteligentné. Dôležitá je odborná príprava zamestnancov vo verejnej 

správe, ako aj samotné vzdelávanie na školách vedúce k návykom celoživotného vzdelávania. 

Pozornosť treba venovať aj informačnému vzdelávaniu handicapovaných občanov. 

Infraštruktúru tvoria IKT,  komunikačné prostredie a bezpečnostné technológie, na ktoré 

netreba zabúdať.  

Ďalšou podmienkou je úroveň riadenia procesu informatizácie, ktoré by malo 

kombinovať spoluprácu štátneho, podnikateľského a mimovládneho sektoru. Do procesu 

financovania informatizácie spoločnosti je nutné zapojiť všetky dostupné zdroje a sféry (ide o 

investične náročný proces), tzn. nielen štátnu podporu, ale aj financie z komerčnej oblasti. 

Okrem týchto financií sa vyžaduje orientácia na  prostriedky EÚ vo forme štrukturálnych 

fondov, ako aj ďalšie zdroje financovania.  
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Stratégia informatizácie spoločnosti v podmienkach SR sa v prílohe dôsledne venuje 

šiestim prioritným oblastiam rozvoja, pri každej definuje strategické ciele a úlohy potrebné na 

ich dosiahnutie (bližšie viď Stratégia, 2004).  

 

Správa o stave plnenia úloh v oblasti informatizácie spoločnosti za rok 2008 

Každý rok od prijatia dokumentu Stratégia informatizácie spoločnosti v podmienkach SR 

sa vyhodnocuje stav plnenia stratégie v správe o stave plnenia jednotlivých úloh. Poslednou 

súhrnnou správou je Správa o stave plnenia úloh v oblasti informatizácie spoločnosti za rok 

2008. 

Správa o stave plnenia úloh v oblasti informatizácie spoločnosti za rok 2008 obsahuje 

súhrn konkrétnych krokov, ktoré vykonali príslušné ústredné orgány štátnej správy pre 

zabezpečenie plnenia uvedených úloh. Dokument zároveň obsahuje aj celkové hodnotenie 

plnenia všetkých 44 úloh, ktorých gestormi boli napr. Úrad vlády SR, Úrad splnomocnenca 

vlády pre informatizáciu spoločnosti, či jednotlivé ministerstvá. Gestori úloh sa vo formulári 

vyjadrovali k merateľným ukazovateľom; na zhodnotenie stavu úlohy využili aj slovné 

vyjadrenia.  

Zo správy vyplýva, že zo 44 úloh boli splnené 3 úlohy. 26 úloh bolo plnených 

v stanovenom termíne, 12 úloh sa plnilo s časovým sklzom a 3 úlohy neboli splnené v danom 

termíne. Na 100% bolo splnených iba 18 úloh, čo predstavuje necelých 41%. Pri pohľade na 

plnenie úloh podľa percentuálneho vyjadrenia merateľných ukazovateľov (viď Tab. č. 1) 

nepôsobí miera plnenia príliš priaznivo.  

 

Plnenie úloh informatizácie za rok 2008 (Zdroj: Správa, 2008) 

 

Medzi dôvody, ktoré prispeli k nenaplneniu mnohých úloh patrí podľa riešiteľov najmä 

absencia finančných prostriedkov, nedostatok riešiteľských kapacít a nehomogénnosť úloh 

prebraných zo zostavy Akčného plánu (Správa, 2008).  

Medzi úplne splnené patria dve úlohy  z oblasti inteligentných informačných systémov 

Implementácia inteligentných dopravných služieb – 1. etapa: Program podpory rozvoja 

inteligentných dopravných systémov, ako aj Vypracovanie stratégie informatizácie 
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regionálneho školstva, t. j. budovanie modernej školy a Implementácia IKT do vzdelávacích 

osnov na všetkých stupňoch škôl, ktoré spadajú pod úlohu Vzdelávanie online.  

Naopak, nesplnili sa dve úlohy z oblasti Verejná správa on-line – elektronický prístup 

k verejným službám, konkrétne - úlohy Vypracovať a predložiť návrh prepojenia systému 

JASPI so systémami EÚ, Realizovať plne online službu podania žiadosti o príspevky na deti  a 

Vybudovanie internetového portálu, ktorý poskytne ľahší a cezhraničný prístup k archívnemu 

dedičstvu uloženému v štátnych archívoch SR a verejných archívoch členských krajín EÚ zo 

sféry Národný digitálny obsah pre globálne siete (Správa, 2008). 

Strategická úloha z oblasti verejnej správy teda nebola splnená, v nasledujúcej časti sa 

preto zameriame na oblasť eGovernmentu i stratégiu informatizácie verejnej správy a z nej 

vyplývajúce skutočnosti. 

 

Stratégia informatizácie verejnej správy 

eGovernment definujeme ako „elektronickú formu výkonu verejnej správy pri aplikácii 

informačno-komunikačných technológií v procesoch verejnej správy“ (Informatizácia, 2009). 

Jeho zavedenie do praxe predstavuje zložitý a komplexný proces, ktorý si vyžaduje 

strategický a koncepčný prístup s ohľadom na všetky aspekty existencie eGovernmentu. 

Úrad vlády SR v spolupráci s MF SR a splnomocnencom vlády pre informačnú 

spoločnosť v roku 2008 vypracovali Stratégiu informatizácie verejnej správy (ďalej len 

„Stratégia IVS“). 

Stratégia IVS predstavuje zásadný dokument, ktorý stanovuje strategické ciele procesu 

zavádzania eGovernmentu a definuje kroky vedúce k modernizácii verejnej správy a 

elektronizácii jej služieb. Cieľom Stratégie IVS je dosiahnutie spokojnosti občanov 

s poskytovaním služieb verejnej správy; zvyšovanie efektívnosti práce verejnej správy a 

znižovanie nákladov na jej činnosť. V praxi to znamená modernizáciu verejnej správy na 

Slovensku a elektronizáciu jej služieb.  

Východiskom pre vznik Stratégie IVS boli európske i národné dokumenty. Z hľadiska 

európskych dokumentov ide najmä o Lisabonskú stratégiu, Iniciatívu i2010 a Akčný plán 

eGovernment i2010. Medzi domáce strategické dokumenty, ktoré sa podieľali na vzniku 

Stratégie IVS patrí Stratégia informatizácie spoločnosti 2009-2013, Národná Lisabonská 

stratégia pre SR (Stratégia rozvoja konkurencieschopnosti Slovenskej republiky do roku 

2010) a Cestovná mapa zavádzania elektronických služieb verejnej správy.  

Na základe prijatia Stratégie IVS  boli vytýčené nasledovné strategické ciele (Stratégia 

informatizácie verejnej správy, 2008): 
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1. Zvýšenie spokojnosti občanov, podnikateľov a ostatnej verejnosti s verejnou správou. 

2. Elektronizácia procesov verejnej správy. 

3. Efektívnejšia a výkonná verejná správa – štát bude stáť menej. 

4. Zvýšenie kompetentnosti verejnej správy. 

V rámci prvého strategického cieľa sa verejná správa zaviazala (Stratégia informatizácie 

verejnej správy, 2008), že zabezpečí rovnaký prístup k využívaniu eGovernmentu pre 

všetkých občanov, vrátane handikepovaných a sociálne znevýhodnených skupín.  

Naplnením druhého strategického cieľa je vytvorenie a prepojenie registrov verejnej 

správy použiteľných na právne úkony a implementácia kľúčových nástrojov pre poskytovanie 

elektronických služieb.  

V rámci dosiahnutia tretieho strategického cieľa vytvorí verejná správa spoločnú 

zabezpečenú infraštruktúru pre eGovernment a podporné činnosti. Verejné obstarávanie bude 

realizované výhradne elektronickou formou - verejná správa odstráni prípadné nedostatky, 

ktoré by mohli pri tomto procese vzniknúť.  

Obsahovým rámcom posledného – štvrtého strategického cieľa je zvýšenie počítačovej 

gramotnosti zamestnancov verejnej správy. Verejná správa pre svojich zamestnancov 

zrealizuje školenia orientované na zdokonalenie špecifických informačno-technologických, 

projektových a manažérskych schopností.  

Doposiaľ nie je známe plnenie úloh vytýčených v Stratégii informatizácie verejnej správy, 

avšak isté je, že SR podniká potrebné kroky na realizáciu týchto cieľov. Dôležitým krokom 

napredovania v oblasti informatizácie verejnej správy je problematika štandardizácie 

informačných systémov verejnej správy (v rámci celkového rozvoja koncepcie 

eGovernmentu). 

 

Štandardizácia  informačných systémov verejnej správy 

Pod pojmom štandard rozumieme nástroj na zavádzanie a udržiavanie interoperability 

informačných systémov a využívanie IKT. Zákon č.275/2006 o informačných systémoch 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov definuje štandard ako „súbor 

pravidiel spojených s vytváraním, rozvojom a využívaním informačných systémov verejnej 

správy, ktorý obsahuje charakteristiky, metódy, postupy a podmienky, najmä pokiaľ ide o 

bezpečnosť a integrovateľnosť s inými informačnými systémami“ (Zákon č.275/2006, 2006). 

Zákon bližšie nešpecifikuje štandardizáciu informačných systémov verejnej správy (ďalej len 

„IS VS“), ale upravuje: práva a povinnosti povinných osôb v oblasti IS VS a činnosti, ktoré 

zabezpečujú ich prevádzku; základné podmienky na zabezpečenie integrovateľnosti 
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a bezpečnosti IS VS; správu a prevádzku ústredného portálu a postup pri vydávaní 

elektronického odpisu údajov z IS VS a výstupu z IS VS.  

Štandardy pre informačné systémy verejnej správy sú všeobecne záväzným nariadením, 

ktoré vydáva MF SR. Pri MF SR bola zriadená Komisia pre štandardizáciu informačných 

systémov verejnej správy, ktorá plní úlohu hlavného poradného a konzultačného orgánu 

v oblasti zavádzania štandardov o IS VS (Komisia, 2009). Skladá sa z  pracovných skupín, 

ktoré rozpracúvajú jednotlivé štandardy pre informačné systémy verejnej správy.  

V nadväznosti na plnenie záväzku voči EÚ v oblasti eAccessibility – „prístupnosť 

elektronických technológií“ SR prijala niekoľko legislatívnych opatrení. V roku 2006 

vypracovala a schválila Výnos Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej 

republiky č. 1706/M-2006 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy, ktorého 

predmetom je definovanie štandardov platných pre oblasť informačných systémov verejnej 

správy v SR (Štandardy, 2009). V roku 2008 bol tento výnos nahradený Výnosom 

Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/013261/2008-132 o štandardoch pre 

informačné systémy verejnej správy (ďalej len „Výnos MF SR“), ktorý je v súčasnosti 

všeobecne záväzným a platným štandardom pre IS VS v SR.  

Výnos MF SR rozpracúva nasledovné štandardy pre informačné systémy verejnej  správy 

(Výnos, 2008): technické štandardy, štandardy prístupnosti a funkčnosti webových stránok, 

štandardy použitia súborov, štandardy názvoslovia elektronických služieb, bezpečnostné 

štandardy. V budúcnosti sa uvažuje  o rozpracovaní ďalších oblastí štandardizácie – 

vytvorenie štandardov pre elektronické formuláre verejnej správy, metadátových štandardov a 

pod.  

Za účelom doplnenia Výnosu MF SR bol v roku 2008 vydaný Metodický pokyn k výnosu 

Ministerstva financií Slovenskej republiky o štandardoch pre informačné systémy verejnej 

správy (ďalej len „Metodický pokyn“), ktorý dopĺňa rozdelenie, náležitosti a vysvetlenia 

štandardov, príklady správneho použitia štandardov, spôsob ich aktualizácie a oblasti ich 

uplatnenia pre informačné systémy verejnej správy (Metodický pokyn, 2008).  

Aby bolo možné kontrolovať stav v oblasti dodržiavania Výnosu MF SR a Metodického 

pokynu, je potrebné monitorovať dodržiavanie jednotlivých štandardov (obsiahnutých vo 

Výnose MF SR).  

 

Monitorovanie štandardov IS VS 

MF SR vykonáva priebežné monitorovanie dodržiavania štandardov pre IS VS, ktoré sa 

uskutočňuje v tzv. vlnách, pri ktorých je definovaná monitorovacia zložka. Monitorovacia 
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vzorka je sčasti definovaná podľa určitých kritérií (napr. kontrola opakovaného porušovania) 

a sčasti je zvolená náhodne. Do vzorky môže byť zaradená ľubovoľná povinná osoba v 

zmysle zákona č. 275/2006 Z. z. o IS VS (Monitorovanie štandardov IS VS, 2009).  

Z hľadiska napredovania a rozvoja eGovernmentu sú dôležité najmä dve oblasti 

monitorovania štandardov – štandardy použitia súborov a štandardy prístupnosti a funkčnosti 

webových stránok. 

 

Monitorovanie použitia súborov 

Štandardy použitia súborov predpisujú pravidlá pre povolené typy použiteľných súborov a 

to najmä pri ich publikácii (napr. na webe) alebo pri akejkoľvek elektronickej komunikácii 

(napr. e-mailom alebo na USB kľúči). Vo všeobecnosti pre ne platí niekoľko princípov 

(Monitorovanie štandardov pre použitie súborov, 2009).  

Je možné použiť iba jeden z povolených formátov, ale po predchádzajúcej dohode 

s príjemcom sa môže použiť ľubovoľný formát. Pri publikácii na webe sa môže použiť 

ľubovoľný formát, ak je zároveň publikovaný v aspoň jednom povinnom formáte. 

Monitoring sa po prvýkrát uskutočnil v roku 2008, a to jednorazovo. V roku 2009 bol 

monitoring rozdelený do dvoch etáp a v tomto koncepte monitorovania sa plánuje pokračovať 

aj v nasledujúcich rokoch. Súhrnné správy z výsledkov monitorovania za jednotlivé obdobia 

sú dostupné na webovom sídle www.informatizacia.sk.  

 

Monitorovanie prístupnosti webových stránok 

Štandardy prístupnosti webových stránok (Monitorovanie prístupnosti, 2009) zabezpečujú 

prístupnosť IKT pre čo najväčší počet ľudí - najmä  pre znevýhodnených používateľov 

(zdravotne, sociálne znevýhodnení, starší občania a pod.) Cieľom zavedenia štandardov je 

napomôcť aktívnej účasti a integrácii osôb s postihnutím v spoločnosti. Používanie týchto 

štandardov podporuje prístupnosť aj v prípade nedostačujúceho hardvéru alebo softvéru, keď 

sú obmedzené niektoré vlastnosti (napr. vypnutie zobrazovania obrázkov, čierno-biely displej, 

vypnutie zvuku atď.). Splnenie povinných štandardov je bezpodmienečne nutné na to, aby 

znevýhodneným občanom boli dostupné informácie na webových stránkach. 

Monitorovanie sa uskutočňuje na základe špeciálnej metodiky, vychádzajúcej z rôznych 

medzinárodných odporúčaní pre oblasť tvorby prístupného webu. Dodržiavanie štandardov 

prístupnosti a funkčnosti webových stránok sa začalo monitorovať v roku 2005. Spočiatku 

prebiehal jednorazový monitoring v priebehu každých dvoch rokov – 2005, 2007; od roku 
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2008 v dvoch etapách za rok (Monitorovanie prístupnosti, 2009). Výsledky monitoringu za 

jednotlivé obdobia sú taktiež dostupné na webovom sídle www.informatizacia.sk.  

Aj napriek rozsiahlemu monitoringu oboch vyššie uvedených štandardov a zisteniu 

výrazných nedostatkov v ich dodržiavaní neboli dodnes udelené žiadne pokuty, ktoré 

z hľadiska nedodržiavania týchto štandardov vyplývajú zo zákona. Preto sa vynára otázka, či 

je takýto monitoring opodstatnený a efektívny.  

 

Sumár  

Informatizácia spoločnosti je jednou z hlavných oblastí informačnej politiky, ktorá je 

podmienená plnením rôznorodých stratégií zo strany EÚ i SR. Hoci SR vynakladá početné 

finančné prostriedky na vládne programy a projekty v danej oblasti, ich plnenie nedosahuje 

primeranú úroveň západoeurópskych krajín.  

Keďže informatizácia je zložitý a komplexný proces pretvárania informačnej spoločnosti 

na znalostnú, možno ju pokladať za beh na dlhé trate. Podkladom takéhoto tvrdenia sú 

negatívne výsledky napĺňania jednotlivých stratégií, ako aj sčasti neefektívny monitoring 

štandardov pre informačné systémy verejnej správy. 
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Záver 

 

Cieľ informačnej politiky možno formulovať ako reguláciu tvorby, rozširovania a 

využívania informácií. V tomto duchu sa možno s informačnou politikou stretnúť na 

viacerých úrovniach a vo viacerých formách. Pod úrovňami informačnej politiky rozumieme 

organizačný, resp. geografický dosah politiky, zatiaľ čo formy predstavujú rozličné spôsoby 

jej presadzovania, realizácie a záväznosti. Niektoré formy informačnej politiky sa vyskytujú 

na všetkých jej úrovniach (analýzy, expertízy), iné sú úrovňovo špecifické (štatúty, 

legislatíva). 

Úrovne informačnej politiky sú štyri: 

� inštitucionálna / organizačná / korporátna / (individuálna), 

� miestna / regionálna, 

� národná, 

� medzinárodná / globálna. 

Formy informačnej politiky sú početnejšie: 

� legislatíva, 

� výkonné nariadenia, 

� súdne rozhodnutia, 

� analýzy, expertízy, 

� návody a usmernenia / odporúčania, 

� normy, 

� memorandá, 

� organizačné pokyny / štruktúry / štatúty, 

� dohody, atď. 

Z obsahového hľadiska možno informačnú politiku vnímať ako súbor politických aktivít 

zameraných na regulovanie informačných aktivít spoločnosti, ale aj ďalších „informačne“ 

založených oblastí spoločenského, ekonomického a kultúrneho života – tie možno takisto 

považovať za predmet záujmu informačnej politiky v niektorom z jej významových odtieňov. 

Patria sem napríklad ekonomika a voľná súťaž na trhu, vzdelávanie, gramotnosť, či 

špecifickejšie mediálna gramotnosť, kultúra a kultúrne dedičstvo, veda a vedecká 

komunikácia, vnútroinštitucionálna komunikácia, pracovný trh, národná bezpečnosť, 

jurisdikcia resp. národná/štátna suverenita, informačná spoločnosť a všetko čo s ňou súvisí. 

V súčasnosti je v celosvetovom meradle činných veľké množstvo inštitúcií a organizácií, 

najmä medzinárodných, ktoré sa vo svojej činnosti orientujú na výskum a tvorbu informačnej 
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politiky. Sú to organizácie vedecko-výskumného, akademického charakteru, ale aj politické 

orgány či medzivládne združenia, ktoré v praxi prispievajú k formulovaniu princípov 

informačnej politiky v európskom alebo globálnom meradle. Patria sem také významné 

organizácie a politické orgány ako OECD, Európska komisia, IFLA, UNESCO a ďalšie. 

Z ďalších oblastí, ktorých realizácia má či bude mať výrazný „informačný“ dopad, sme 

sa v tomto texte venovali otázkam e-commerce v informačnej politike Európy, aktivitám 

Európskej únie v oblasti eHealth, problematike e-safety – elektronickej bezpečnosti, 

projektovým iniciatívam Európskej komisie s ohľadom na e-inclusion, informačnej politike 

sociálnych sietí a taktiež informačnej politike na Slovensku, so zameraním na informatizáciu 

verejnej správy  SR v kontexte rozvoja informatizácie spoločnosti. 
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