
22. 6. 2011 
BRATISLAVA
Správa účelových zariadení  
Ministerstva zahraničných vecí 
Slovenskej republiky (SÚZA)

Budeme diskutovať o uplatnení 
IKT a využití internetu:

 v štátnej správe,

 v regiónoch, mestách  
 a obciach,

 v prospech občanov,

 na rozvoj informačnej  
 spoločnosti v rôznych  
 sektoroch ekonomiky.

iDEME Bratislava ‘11

www.ideme.net

4. ročník medzinárodnej konferencie o informatizácii verejnej správy

Informatizácia až po dediny a mestá

Organizátori:

Mediálni partneri:

Záštita: Partneri:



22.6. Úvodný blok konferencie
moderuje Milan ištván, PPP

8:30 registrácia účastníkov na konferenciu, ranná káva 
 

9:00 otvorenie konferencie 
Milan ištván, prezident PPP

9:15 Úvodné vystúpenia gestorov konferencie
Andrea elscheková-Matisová,  
vedúca Zastúpenia Európskej komisie v SR, 
Milan ftáčnik,  
primátor Hlavného mesta SR Bratislava

9:40 ikT inteligentne, inteligentné ikT (ako základ  
vedomostnej ekonomiky)
Martin bruncko, splnomocnenec vlády SR pre vedomostnú ekonomiku

10:00 Priority vlády pri budovaní eGovernmentu
roland Sill, splnomocnenec vlády SR pre informačnú spoločnosť

10:20 Prestávka na kávu
 

22.6. diGiTÁlnA eUrÓPA 2020
moderuje roman Srp, iT&S

10:50 Slovenská stratégia pre digitálnu agendu
Miroslava Ševcovicová / valentína Michalková, sekcia IS, MF SR

11:10 inovatívne zdravotnícke riešenia pre mestá a regióny
Jaroslav kmeť, Director Public & Healthcare, CSC Eastern Europe

11:35 digitálna spoločnosť pre ľudí
Ľuboš Wedochovič, branislav opaterný, Logica Slovakia

12:00 nedostatky v procesoch verejného obstarávania iT projektov
Peter kubovič, Zuzana krajčovičová, ÚVO SR

12:25 business lunch

22.6. elekTronickÉ SlUŽbY SAMoSPrÁv
moderuje Michal kaliňák, ZMoS

13:20 opatrenie 1.2 oPiS – projekty pre samosprávu
Gabriel rusznyák, riaditeľ odboru projektového riadenia, MF SR

13:35 Projekt oP bk Hlavného mesta Sr bratislava
viktor Stromček, riaditeľ Magistrátu

13:55 iPoint – prvý krok k elektronickým službám samospráv
roman Hlubina, Senior Business Consultant, ICZ Slovakia

14:20 Moderný úrad s pomocou SaaS
Tibor Somogyi, Product & Account Manager, QBSW

22.6. rAUT A oSlAvA 10 rokov PPP 
 

18:20 neformálne spoločenské stretnutie účastníkov konferencie
hrá skupina PUllS

Aktuálnu verziu programu nájdete na www.ideme.net.  
Zmena programu vyhradená.

OrganizátOri kOnferencie

konferenciu pripravujú Partnerstvá pre prosperitu (PPP), 
iTS&S a Zastúpenie európskej komisie na Slovensku.

PPP – občianske združenie, www.ppp.sk, 
Jašíkova 2, 821 03 bratislava, Sr, tel.: +421 2 482 91 379,  
Milan ištván, gsm: +421 905 351 962, milan@p3.sk.

iTS&S, www.sdt.cz, 
bartolomějská 11, 110 00 Praha 1, Čr, tel.: +420 261 066 111, 
Milan Sliacky, m.sliacky@sdt.cz.

registrácia a registračný pOplatOk

registračný poplatok:
komerčná sféra, ostatní 150 €
štátna správa, samospráva a školstvo zadarmo

Uzávierka registrácie je 14. 6. 2011 alebo po prekročení  
kapacity konferenčných priestorov.

registrujte sa ešte dnes na www.ideme.net.

Projekt „oPiS popoludnie“ je spolufinancovaný z erdf.

22.6. oPiS PoPolUdnie
moderuje Milan ištván, PPP

14:50 Aktuálny stav a perspektíva Prioritnej osi 1 oPiS „eGovernment“
Miloš Molnár, generálny riaditeľ sekcie informatizácie spoločnosti, MF SR

15:10 Príprava a implementácia Prioritnej osi 1 oPiS
denisa Žiláková, riaditeľka odboru riadenia OPIS,
Gabriel rusznyák, riaditeľ odboru projektového riadenia, MF SR

15:30 Projekty oPiS na Mv Sr
Pavel Struhárik, generálny riaditeľ sekcie informatiky, telekomunikácií 
a bezpečnosti, MV SR

15:55 oPiS Projekt eHealth
Peter kažík, riaditeľ odboru informatiky, MZ SR,
Andrej orbán, riaditeľ, NCZI

16:15 Prestávka na kávu
 

16:40 Projekt elektronické verejné obstarávanie (evo)
Jana Gocká, riaditeľka odboru EVO, ÚVO SR

17:00 Projekt centrálny elektronický priečinok (ceP)
erik Minarovič, MF SR

17:20 implementácia Prioritnej osi 2 oPiS „eculture“
eleonóra Andreánska, generálna riaditeľka sekcie  
Sprostredkovateľský orgán rezortu kultúry, MK SR

17:45 implementácia Prioritnej osi 3 oPiS „broadband“ 
branislav Máčaj, generálny riaditeľ Národnej agentúry  
pre sieťové a elektronické služby (NASES)

18:10 Záver konferencie, tombola
 


