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Budeme diskutovať o uplatnení 

IKT a využití internetu:

 v štátnej správe,

 v regiónoch, mestách  

 a obciach,

 v prospech občanov,

 na rozvoj informačnej  

 spoločnosti.
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3. ročník medzinárodnej konferencie  
o informatizácii verejnej správy

Informatizácia až po dediny a mestá

Usporiadatelia:

Mediálni partneri:

Strieborný partner:

Podpora:

Záštita:

Partneri:



25.5.2009

Vážené dámy a páni,

dovoľujeme si Vás pozvať na 3. ročník odbornej konferencie 

o informatizácii verejnej správy iDEME Bratislava ‘09, na ktorej 

sa budú podrobne diskutovať otázky aplikácie IKT a využití 

internetu v štátnej správe, v regiónoch, mestách a obciach, 

v prospech občanov a na rozvoj informačnej spoločnosti.

Cieľom našej konferencie je predovšetkým výmena informácií 

medzi odbornou verejnosťou a zástupcami priemyslu, štátnej 

správy, samosprávy a vysokého školstva. Pevne veríme, že 

odborné prednášky a tematické diskusie môžu v konečnom 

dôsledku zjednodušiť, skvalitniť a urýchliť informatizáciu 

spoločnosti v SR.

Prvé dva ročníky iDEME sa stretli s pozitívnou odozvou 

medzi odbornou verejnosťou tak vo verejnej správe ako aj 

v komerčnom sektore. iDEME sa profiluje ako konferencia, 

ktorá sa venuje aktuálnym témam modernizácie verejnej 

správy na Slovensku, so špecifickým zreteľom na využívanie 

štrukturálnych fondov EÚ. Tento rok venujeme špeciálnu 

pozornosť Operačnému programu Informatizácia spoločnosti 

(OPIS), keďže máme pred sebou schválenie prvých projektov 

eGovernmentu a ich implementáciu.

iDEME Bratislava ‘09, ktorú pripravujú Partnerstvá pre 

prosperitu (PPP) – občianske združenie a redakcia časopisu 

TECHNOLOGIES & PROSPERITY, obsahovo nadviaže 

na odborné rokovania predchádzaúcich dvoch úspešných 

ročníkov konferencie.

Tešíme sa na naše stretnutie a spoluprácu počas iDEME 

Bratislava ‘09.

S priateľským pozdravom,

Mgr. Milan Ištván Ing. Roman Srp

Výkonný riaditeľ Šéfredaktor  

Partnerstvá pre prosperitu TECHNOLOGIES & PROSPERITY

Usporiadateľ konferencie  Usporiadateľ konferencie 

iDEME Bratislava ’09 iDEME Bratislava ’09

OdbOrný výbOr kOnferencie

Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.,  
Technická univerzita v Košiciach

doc. Ing. Ján Hudec, CSc.,  
Slovenská spoločnosť pre systémovú integráciu

Mgr. Milan Ištván,  
Partnerstvá pre prosperitu (PPP), občianske združenie

Ing. Vladimír Murín,  
Slovenská elektrotechnická spoločnosť

Ing. Milan Muška,  
Združenie miest a obcí Slovenska

Ing. Peter Pelegrini,  
Národná rada Slovenskej republiky

Ing. Roman Srp,  
TECHNOLOGIES & PROSPERITY 

prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek,  
Univerzita Mateja Bela

Ing. Aurel Ščehovič, CSc.,  
Výskumný ústav spojov

Ing. Ján Šebo,  
Fórum pre komunikačné technológie

Ing. Jarmila Škrinárová, PhD.,  
Univerzita Mateja Bela

Ing. Tibor Weis, 
SANET – Slovenská akademická sieť

JUDr. Denisa Žiláková,  
Ministerstvo financií Slovenskej republiky

rOkOvací jazyk

Slovenčina, čeština

záštita kOnferencie

PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc.,
podpredseda Vlády Slovenskej republiky

Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.,
rektor Technickej univerzity v Košiciach

24.6. Stratégia a koncepcia
moderuje Braňo Ondruš, PPP

8:30 Registrácia účastníkov na konferenciu, ranná káva 
 

9:00 Privítanie účastníkov organizátormi
Milan Ištván, výkonný riaditeľ PPP,  
Roman Srp, šéfredaktor T&P a viceprezident SDT

9:10 Úvodné vystúpenia gestorov konferencie
doc. Dušan Čaplovič, podpredseda vlády SR, zástupca TU Košice

9:25 Informatizácia spoločnosti z pohľadu MF SR
Pavel Bojňanský, generálny riaditeľ sekcie informatizácie spoločnosti
Ministerstvo financií SR

9:45 OPIS ako príležitosť pre SR
Ivan Ištvánffy, generálny riaditeľ sekcie riadenia a implementácie 
zahraničnej finančnej pomoci
Úrad vlády SR

10:05 Legislatíva elektronických služieb verejnej správy
Ján Hochmann, riaditeľ odboru legislatívy, metodiky, štandardov 
a bezpečnosti informačných systémov
Ministerstvo financií SR

10:25 Prestávka na kávu



24.6. Inšpirácie pre OPIS, part I
moderuje Roman Srp, T&P

10:55 Súčasný stav a ďalší rozvoj eGovernmentu v ČR
Jindřich Kolář, vrchní ředitel sekce rozvoje a projektového řízení ICT 
v oblasti veřejné správy
Ministerstvo vnitra ČR

11:15 Microsoft, platforma pre elektronizáciu služieb samosprávy
Michal Sucháň, Engagement Manager, Microsoft Services 
Michal Rosík, Project Manager, Gradient Slovakia

11:35 Bezpapierový úrad – aplikač. podpora administratívy verejnej správy
Roman Hlubina, Senior Business Consultant
ICZ Slovakia

11:55 Projekty v oblasti informatizácie verejnej správy 
Rastislav Pavlík, riaditeľ predaja pre verejnú správu
SWAN

12:15 Business Lunch

25.6. Komunikačná infraštruktúra pre eGovernment
moderuje Roman Srp, T&P

8:30 Prezencia účastníkov konferencie, ranná káva
 

9:00 Úloha broadbandu v informatizácii verejnej správy v krajinách EU
Zdeněk Vaníček, prezident ČAEK
Česká asociace elektronických komunikací

9:20 Širokopásmový prístup pro každého a kdekoľvek
Ole-Lars Oye, Country Manager pre Slovensko
Nera Networks AS

9:40 Optické siete pre digitálne mestá
Ján Jaduď, Sales Manager
Ericsson Slovakia

10:00 Možnosti budovania sietí v regiónoch Slovenska 
Ján Šebo, predseda asociácie
Fórum pre komunikačné technológie

10:20 Prestávka na kávu
 

24.6. iDEME Párty 
 

17:30 Neformálne spoločenské stretnutie účastníkov konferencie 
spojené s hudbou

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

24.6. OPIS popoludnie 
moderuje Milan Ištván, PPP

13:10 PO1: „Elektronizácia služieb verejnej správy“
Denisa Žiláková, riaditeľka odboru riadenia OPIS
Ministerstvo financií SR

13:40 PO2: „Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií“
Juraj Dillinger, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov
Ministerstvo kultúry SR

14:00 PO3: „Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu“ 
Marek Čanecký, riaditeľ odboru regionálnych expozitúr OPIS
Úrad vlády SR

14:30 Príprava, výber a implementácia projektov OPIS
Katarína Kalašová, riaditeľka odboru implementácie OPIS,  
Gabriel Rusznyák, ved. odd. monitorovania, hodnotenia a publicity OPIS
Ministerstvo financií SR

15:00 Panelová diskusia – Národné projekty OPIS
moderuje Milan Ištván, PPP

15:30 Prestávka na kávu
 

24.6. Inšpirácie pre OPIS, part II 
moderuje Tomáš Nielsen, PPP

16:00 Nezávislý pohľad na eGovernment v ČR
Jiří Peterka, nezávislý novinár

16:20 Elektronizácia verejnej správy – agendový infosystém mesta Brno
Miroslav Bublík, prokurista a riaditeľ projektu
IDS Scheer Česká republika

16:40 Nové projekty MV SR v rámci NKIVS
Vojtech Bezák, vedúci oddelenia informatizácie spoločnosti 
odb. aplikácií sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti
Ministerstvo vnútra SR

17:00 Centrálny GIS MV SR 
Kamil Fako, odbor aplikácií sekcie informatiky, telekomunikácií 
a bezpečnosti
Ministerstvo vnútra SR

17:20 Záver prvého rokovacieho dňa konferencie
 

25.6. Aplikácia IKT v rezortoch
moderuje Tomáš Nielsen, PPP

10:50 Schengenský informačný systém v kontexte informatizácie 
verejnej správy
Pavol Maliarik, riaditeľ odboru aplikácií sekcie informatiky,  
telekomunikácií a bezpečnosti
Ministerstvo vnútra SR

11:10 Integrované takticko-informačné Command&Control centrum 
pre „Bezpečné mesto“
Ján Drotár, System Integration Manager
Ericsson Slovakia

11:30 Dohľadové, vyhľadávacie, meracie a kontrolné systémy 
pre municipiálne komunity v oblasti dopravy na pozemných 
komunikáciách a ochrany obyvateľstva a majetku
Vladimír Hurban, konzultant aplikačnej bezpečnosti;
Peter Pongrác, Key Account Manager;
Peter Šteruský, Key Account Manager
TEMPEST

11:50 Nové ePasy s biometrickými prvkami na Slovensku
Jozef Čapuška, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti
Ministerstvo vnútra SR

12:10 Záver konferencie s bohatou tombolou
Milan Ištván, výkonný riaditeľ PPP;
Roman Srp, šéfredaktor T&P a viceprezident SDT 

12:25 Business lunch

UspOriadatelia kOnferencie

Konferenciu pripravujú Partnerstvá pre prosperitu (PPP)  
a redakcia časopisu TECHNOLOGIES & PROSPERITY.
PPP – občianske združenie, www.ppp.sk, 
Jašíkova 2, 821 03 Bratislava, SR, tel.: +421 2 482 91 379,  
M. Ištván, gsm: +421 905 351 962, milan@p3.sk.
Redakcia T&P – WIRELESSCOM, s. r. o., www.tapmag.cz, 
Ohradní 65, 140 00 Praha 4, ČR, tel.: +420 261 066 111,  
V. Pavlík, gsm: +420 603 461 093, v.pavlik@tapmag.cz.

Projekt „OPIS popoludnie“ je spolufinancovaný z ERDF.



Štátna správa, samospráva a školstvo zadarmo*

Vyplnenú prihlášku odošlite na adresu: WIRELESSCOM, s. r. o., Ohradní 65, 140 00  Praha 4, ČR, alebo faxom na čísla: +420 261 066 112, +420 242 441 617.

iDEME Bratislava ’09, Bratislava, SÚZA 
24. – 25. júna 2009

Priezvisko: Meno: Tituly:

Firma:

Ulica: Mesto: PSČ:

Telefón:

e-mail:

REGISTRAČNÝ POPLATOK resp. VLOŽNÉ (vrátane DPH):

Komerčná sféra, ostatní 200 EUR (6 025 SKK) / 5 400 CZK

Pozícia:

PLATBA:   Pokyny pre uskutočnenie platby obdržíte do 2 pracovných dní po odoslaní záväznej prihlášky. Po konferencii obdržíte daňový doklad.

Dátum:

Podpis

Presný názov 
firmy:

DIČ DPH:IČ:

Fakturačná 
adresa:

Uveďte, prosím, fakturačné údaje:

REGISTRÁCIA

VŠEOBECNÉ PODMIENKYMIESTO KONANIA

Konferencia iDEME Bratislava ’09 sa uskutoční v dňoch 24. až 25. 
júna 2009 v priestoroch SÚZA (Správa účelových zariadení Ministerstva 
zahraničných vecí SR), Drotárska cesta 46, Bratislava, SR.

PRIHLÁŠKY
Uzávierka prihlášok je 16. júna 2009. Prihlášky sú akceptované poštou, 

faxom alebo elektronickým formulárom na www.ideme.net. 
Adresa usporiadateľa:
WIRELESSCOM, s. r. o., 
Ohradní 65, 140 00 Praha 4, Česká republika
tel: + 420 261 066 111, fax: + 420 261 066 112, +420 242 441 617
e-mail: media@tapmag.cz, web: www.ideme.net

REGISTRAČNÉ POPLATKY (ceny vrátane DPH 19 %)

zadarmo* – štátna správa, samospráva a školstvo
200 € (6 025 Sk) / 5 400 CZK – komerčná sféra, ostatní

* Podmienkou bezplatnej účasti je potvrdenie o akceptácii registrácie zaslané 
usporiadateľom konferencie.

Registračný poplatok zahŕňa účasť jednej osoby na všetkých odborných 
rokovaniach konferencie a iDEME Párty, tlačové a konferenčné materiály 
a občerstvenie (obed, prestávka na kávu) počas konferenčných rokovaní 
v SÚZA. Kapacita prednáškovej sály je obmedzená. V prípade jej vyčerpania 
bude zohľadňované poradie došlých prihlášok.

SPÔSOB PLATBY

Pokyny pre uskutočnenie platby obdržíte do 2 pracovných dní po odo-
slaní prihlášky. Platby môžu byť v EUR alebo CZK – prosíme vyznačiť 
v prihláške. Registračné poplatky je treba uhradiť do 17. júna 2009. Pri 
oneskorenom uskutočnení platby bude vyžadované potvrdenie pri regis-
trácii alebo platba v hotovosti (nebude možné použiť platobnú kartu). 
Daňový doklad obdržíte po skončení konferencie.

ZRUŠENIE ÚČASTI A STORNO PODMIENKY

Registračný poplatok bude vrátený s 30% znížením na pokrytie 
administratívnych nákladov iba v prípade, že písomné zrušenie účasti 
bude preukázateľne doručené do 11. júna 2009. Po tomto dátume nie 
je možné uplatňovať žiadne nároky na vrátenie registračného poplatku.

POISTENIE

Spoločnosť WIRELESSCOM, s. r. o. nenesie zodpovednosť za zranenie, 
nemoc, alebo prípadnú smrť zúčastnených osôb, tak isto ani za ušlú mzdu, 
škodu na majetku, alebo akúkoľvek finančnú stratu počas konferencie. 
Účastníci si môžu zariadiť poistenie podľa vlastného uváženia.

* Podmienkou bezplatnej účasti je potvrdenie o akceptácii registrácie zaslané usporiadateľom konferencie.

Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujem na konferenciu iDEME Bratislava ’09 a potvrdzujem,  
že som sa zoznámil a plne akceptujem Všeobecné podmienky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto prihlášky.

Fax:

POPLATOK UHRADÍM V:

EUR

CZK

Sponzorstvo kávovej prestávky 800 € (24 101 Sk)
Výstavná plocha na konferencii 1 000 € (30 126 Sk)
Sponzorstvo kultúrneho programu 1 200 € (36 151 Sk)
Sponzorstvo obeda 1 400 € (42 176 Sk)
Sponzorstvo večerného rautu 1 500 € (45 189 Sk)

ŠPECIÁLNA PONUKA
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(Ceny sú bez DPH)


