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APEL, ITAS a FIIT vyhlásili tretí ro čník súťaže  
Cena ITAPA 2004 

Člen Európskej komisie zodpovedný za podnikanie a informačnú spoločnosť Ján Figeľ verí, že 
Cena ITAPA bude inšpiráciou pre ďalšie projekty v oblasti informatizácie verejnej správy, ktoré 
pomôžu modernizovať Slovensko vo vyspelej Európe. J. Figeľ to uviedol vo štvrtok po vyhlásení 
tretieho ročníka súťaže Cena ITAPA 2004. Spolu s ním prevzali nad podujatím záštitu predseda 
vlády SR Mikuláš Dzurinda a Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. Súťaž vyhlásila 
Asociácia pre podporu ekonomickej liberalizácie (APEL) v spolupráci s IT asociáciou Slovenska 
(ITAS) a Fakultou informatiky a informačných technológií (FIIT) STU v Bratislave. Agentúru 
SITA o tom informovala Renáta Staroňová z organizačného výboru ITAPA 2004. 

Do súťaže najlepších projektov sa môžu podľa slov R. Staroňovej zapojiť všetky inštitúcie štátnej 
správy a samosprávy, ako aj IT spoločnosti na Slovensku, ktoré úspešne zrealizovali projekty 
modernizácie verejnej správy prostredníctvom využívania informačných a komunikačných 
technológií. Odborným garantom súťaže je FIIT STU v Bratislave. 

Cena ITAPA je už súčasťou kongresu ITAPA (Information Technologies and Public 
Administration). Cieľom súťaže je oceniť a zviditeľniť projekty, ktoré sú pozoruhodné inovačným 
prístupom pri modernizácii verejnej správy, podporiť zefektívnenie služieb a vzdelávanie 
pracovníkov verejnej správy v oblasti IT. Projekty prihlásené do 30. septembra 2004 bude 
posudzovať medzinárodná odborná porota v troch hlavných kategóriách. Hlavným kritériom pri 
hodnotení jednotlivých projektov bude ich reálny prínos pre verejnosť - občana (kategória Nové 
služby), miera príspevku k zlepšeniu a zefektívneniu služieb a procesov vo verejnej správe 
(kategória Zlepšovanie procesov) a zvyšovanie znalostí pracovníkov verejnej správy z rôznych 
profesijných skupín v oblasti informačných technológií (kategória Vzdelávanie). Po prvýkrát sa táto 
súťaž uskutočnila v roku 2002. Medzi ocenenými v prvých dvoch ročníkoch boli projekty ako 
Elektronické colné konanie, Elektronický Obchodný register, Sieťový akademický program CNAP, 
Verejný informačný portál občan.sk či internetový hlasovací systém eVote. Slávnostné vyhlásenie 
víťazných projektov v jednotlivých kategóriách sa uskutoční počas 3. ročníka medzinárodného 
podujatia ITAPA 2004 – Informačné technológie a verejná správa v dňoch 19. a 20. októbra 2004 v 
Hoteli Forum v Bratislave. 


