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Abstrakt práce 

 

1. Téma práce : Industry 4.0 – Výzva pre zmenu volebného mechanizmu na 

Slovensku 

2. Meno autora : Bc. Soňa Priščáková 

3. Ročník a odbor štúdia : 1., FBI 

4. Konzultant/vedúci práce : prof. Ing. Marta Orviská, PhD. 

5. Obsah : 

Cieľom práce je komparácia digitalizácie elektronickej verejnej správy na 

Slovensku a v Estónsku s následným využitím štúdií zaoberajúcich sa problematikou 

nákladov na volebný proces a analýzy kalkulácie nákladov a úspory štátneho rozpočtu 

pri využití i-votingu ako jedného z budúcich možných mechanizmov volebného 

procesu na Slovensku. Práca poskytuje praktický pohľad na oblasť internetových 

volieb ako jednej z možných alternatív, ako aj na využívanie elektronickej verejnej 

správy v súčasnosti.  Rieši rozmer ako dosiahnuť požadované sociálne ciele so 

zníženým ekonomickým dopadom. Z práce vyplýva, že Slovensko potrebuje zlepšiť 

svoje postavenie z pohľadu digitalizácie verejnej správy, pričom napriek nutnosti 

dlhodobého horizontu pri zobrazení reálnej efektívnosti takýchto opatrení by náklady 

s tým spojené predstavovali mnohonásobnú úsporu v budúcnosti. 
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ÚVOD 

Za posledných 500 rokov sme boli svedkami úchvatnej série revolúcií. Zem sa spojila 

do jediného ekologického a historického celku. Ekonomika exponenciálne rástla a ľudstvo si 

dnes užíva bohatstvo, aké bolo predtým možné len v rozprávkach. Veda a priemyselné 

revolúcie dali ľudstvu nadľudské schopnosti a prakticky neobmedzenú energiu. Spoločenský 

poriadok, politika, každodenný život aj ľudská psychológia prešli úplnou transformáciou.  

Priemyselná revolúcia otvorila nové cesty premeny energie a výroby tovaru, čím značne 

oslobodila ľudstvo od jeho závislosti od okolitého ekosystému.  

Štvrtá priemyselná revolúcia, resp. Industry 4.0 je vízia budúcnosti a vznikla so 

zámerom zefektívniť a zjednodušiť fungovanie priemyslu pomocou automatizácie a výmeny 

dát medzi priemyselnými technológiami a informačnými systémami. V tejto transformácií sa 

senzory, stroje, nástroje a IT systémy prepoja a vytvoria takzvaný kybernetický systém, ktorý 

komunikuje pomocou základných internetových protokolov, analyzuje dáta a konfiguruje 

systémy na prispôsobenie sa zmenám v reálnom čase. Zbieranie a analyzovanie dát cez tieto 

systémy umožní rýchlejšie, flexibilnejšie a efektívnejšie spracovanie procesov pri vyššej 

kvalite a nižšej cene výstupov.  

Z množstva rôznorodých a fascinujúcich výziev, ktorými sa dnes zaoberáme je asi 

najdôležitejšia myšlienka pochopiť a rozvíjať technologickú revolúciu, ktorá neznamená nič 

iné než transformáciu ľudstva. Táto revolúcia zásadne mení ako žijeme, pracujeme, 

komunikujeme no napríklad aj to, akým spôsobom si volíme svojich politických zástupcov.  

Za jeden z fenoménov tejto doby možno považovať aj internetové hlasovanie, tzv. i-

voting. Vo vyspelých štátoch ako je napríklad Estónsko je bežnou súčasťou volebného 

mechanizmu, teda voliči majú právo využiť takúto alternatívu k tradičnej forme hlasovania 

pomocou papierových volebných lístkov.  

Viacero štúdií potvrdilo na základe skúmania internetového hlasovania vo niektorých  

krajinách súvislosti so znížením finančných nákladov, zvýšením volebnej účasti, rýchlejším 

a presnejším získaním výsledkov či eliminácií neplatných hlasov. 

Práve pre globálny technologický vývoj je cieľom  našej práce  komparácia 

digitalizácie elektronickej verejnej správy na Slovensku a v Estónsku s následným využitím 

štúdií zaoberajúcich sa problematikou nákladov na volebný proces a analýzy kalkulácie 

nákladov a úspory štátneho rozpočtu pri využití i-votingu ako jedného z budúcich 

možných mechanizmov volebného procesu na Slovensku. 
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1. TEORETICKÉ VYMEDZENIE SKÚMANEJ PROBLEMATIKY 

Prvá priemyselná revolúcia priniesla prechod na nové výrobné procesy v rozmedzí 

rokov 1760 až 1830. Hlavným krokom bol prechod z ručnej výroby na mechanickú výrobu, 

vďaka ktorej sa zefektívnili procesy výroby železa, výroby chemikálií, využitie vodnej 

energie a rast vo využívaní parnej energie, vďaka ktorej boli poháňané stroje. Táto 

priemyselná revolúcia sa začala vo Veľkej Británií a primárnym priemyselným odvetvím bol 

textilný priemysel. Mechanizovaná výroba mala za dôsledok vznik rozdielnych požiadaviek 

na zručnosť pracovníkov. Vznika teda prvá požiadavka na kvalifikovaných pracovníkov, t.j. 

špecialistov. 

Krátko po mechanizácií výroby sa do popredia dostala druhá priemyselná revolúcia., 

taktiež známa ako technologická revolúcia. Bola fázou rýchlej industrializácie a obrovskej 

expanzie telegrafu, železničných sietí, masovej ťažby železnej rudy, prívodu plynu a vody, 

využívania elektrickej energie a vynálezov ako napríklad žiarovka. Nesmelé kroky 

zaznamenával už aj automobilový priemysel, o čo sa vo veľkej miere pričinilo zavádzanie 

riadenia výrobných procesov a výrobných liniek. Bol to začiatok pre hromadnú výrobu. 

Všeobecne je datovaná medzi rokmi 1870 a 1914 po začiatok prvej svetovej vojny. 

Názov digitálna revolúcia sa prideľuje v poradí tretej priemyselnej revolúcií a to 

z dôvodu prechodu z mechanickej a analógovej elektrotechniky na digitálnu elektrotechniku. 

Začiatok tejto revolúcie sa prideľuje druhej polovici 20. storočia a poznačila začiatok 

informačnej doby. Stredobodom tejto revolúcie je masová výroba, rozšírenie digitálnej logiky 

obvodov a ich odvodených technológií zahŕňajúc počítače, mobilné telefóny a internet. 

Dôsledok daných zmien a celkovo tohto obdobia možno zaradiť do „informačného veku“. Do 

pozornosti sa dostáva implementácia priemyselných robotov do výrobných procesov. 

Výraz štvrtá priemyselná revolúcia sa spája s významnými technologickými objavmi 

za posledné roky. Vedúce firmy a organizácie už dlhšie implementujú a naďalej rozvíjajú tieto 

technológie a snažia sa o ich integráciu do biznisu už existujúcich štruktúr.  

Industry 4.0 je vízia budúcnosti a vznikla so zámerom zefektívniť a zjednodušiť 

fungovanie procesov pomocou automatizácie a výmeny dát medzi priemyselnými 

technológiami a informačnými systémami. Popisuje efektívnejšiu organizáciu a spracovávanie 

procesov na základe vzájomnej komunikácie medzi strojmi, nástrojmi a ľudmi, ktoré sa 

ukázalo účinnejšie ako ich samostatné fungovanie (Schwab, 2012). 

Základným cieľom je vytvorenie „smart factory“, kde budú počítačové systémy riadiť 

priebeh spracovania procesov, fyzikálne procesy, vytváranie virtuálnych modelov a 
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autonómne riadenie organizácie. Tento koncept je založený na zvýšení informatizácie 

výrobných odvetví, kde sú fyzikálne objekty bezproblémovo integrované do informačnej 

siete. Systémy sú priamo prepojené s procesmi, ktoré sú spracované v momente obdržania 

(Tomek, Vávrová, 2017). 

Medzi charakteristické znaky konceptu Industry 4.0 podľa Bartodzieja (2017) patria: 

 kybernetické systémy, ktoré umožňujú prepojenie človeka, strojov, inteligentných 

súčastí a ich vzájomnú komunikáciu, 

 virtualizácia, má za úlohu zabezpečiť dostupnosť k údajom z akejkoľvek lokality na 

svete, 

 decentralizácia,  

 okamžitá analýza dát, 

 modularita, čiže flexibilné prepojenie procesov na základe meniacich sa požiadaviek.  

Cieľom a prínosom koncepcie Industry 4.0 je vo všeobecnosti orientácia na vytvorenie 

čo najvyššej hodnoty pre ľudí, pričom na dosiahnuie optima je potrebné využiť najnovšie 

technologické a technické poznatky, automatizačnú techniku, nové prístupy k riadeniu 

a organizácií procesov. Zároveň majú tieto optimalizačné prvky pozitívny vplyv aj na podniky 

a organizácie, ktoré umožnia uspokojiť individuálne potreby ľudí tak, aby sa zachoval pomer 

nízkej ceny a vysokej kvality a zabezpečila sa konkurencieschopnosť. 

Elektronická verejná správa, resp. e-governance je strategickou voľbou na zlepšenie 

konkurencieschopnosti štátu a zvýšenie blahobytu jeho obyvateľov, pričom sa vykonáva 

bezproblémová správa vecí verejných. Občania si môžu vybrať z e-riešenia radov verejných 

služieb v čase a na mieste, ktoré im vyhovuje, pretože verejné služby sú k dispozícií občanom 

ako elektronické služby. Vo väčšine prípadov nie je potrebné fyzicky navštevovať agentúru 

poskytujúcu danú službu. Efektívnosť e-governance je najjasnejšie vyjadrená z hľadiska 

pracovného času bežných ľudí a úradníkov, vrátane toho, čo by sa vynaložilo na byrokraciu 

a manipuláciu s dokumentami. 

Tradičný volebný systém krajiny vyžaduje, aby volič hlasoval v konkrétny deň na 

konkrétnom mieste, čo je v rozpore s mobilitou, ktorá sa zvyčajne prejavuje v modernom 

životnom štýle. Celosvetový prístup k širokopásmovému pripojeniu na internet je možné 

považovať za príležitosť na riešenie problému.  

Internetové hlasovanie, resp. i-voting je systém, ktorý umožňuje voličom odovzdať 

svoje hlasovacie lístky podľa vlastného uváženia, z akéhokoľvek počítača pripojeného na 

internet a to kdekoľvek na svete. Počas určitého obdobia pred hlasovaním sa volič prihlási do 
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systému pomocou identifikačnej karty alebo mobilného identifikačného čísla a odovzdá 

hlasovací lístok. Identita voliča sa z hlasovacieho lístka odstráni skôr, ako sa dostane do 

volebnej komisie na počítanie, čím sa zabezpečí anonymita. Takéto hlasovanie sa stalo 

skutočnosťou len vďaka tomu, že voliči majú bezpečnú digitálnu identifikáciu poskytovanú 

štátom. 

I-voting je jedinečné riešenie, ktoré jednoducho a pohodlne pomáha zapájať ľudí do 

procesu riadenia štátu. V mnohých štúdiách sa o ňom diskutuje ako o potenciálnom 

prostriedku proti klesajúcej miere volebnej účasti. Pokiaľ sa zúčastní hlasovania len malé 

percento celkového počtu oprávnených voličov, je ohrozená vypovedacia schopnosť volieb a 

preto sa neustále vlády a volebné riadiace orgány snažia prilákať k voľbám čo najväščí počet 

hlasujúcich. To sa snažia dosiahnuť implementáciou vylepšení do tradičných hlasovacích 

systémov za predpokladu, že z toho vznikne pohodlnejší systém pre voliča a bude mať 

pozitívny vplyv na rast účasti vo voľbách. Aj napriek výhodám, nové hlasovacie kanály 

nemôžu nahradiť ale len doplniť už existujúce volebné mechanizmy. 

Pri ktorejkoľvek metóde hlasovania na diaľku, vrátane tradičných hlasovacích lístkov 

je problémom možnosť nútených alebo zakúpených hlasov. Riešením je umožniť voličom 

prihlásiť sa toľkokrát, koľko chcú a potrebujú počas obdobia hlasovania. Keďže každé nové 

hlasovanie ruší posledný hlas, volič má vždy možnosť zmeniť svoje hlasovanie aj neskôr.  

Práve takýto model funguje v súčastnosti v Estónsku, ktoré má vedúce postavenie na 

svete vo vývoji elektronickej verejnej správy a internetového hlasovania, a tvorí benchmark 

v každom relevantnom výskume elektronickej demokracie. Internetové hlasovacie systémy 

v poslednom čase získali popularitu a boli použité na vládne voľby a referendá v Spojenom 

kráľovstve a Švajčiarsku, ako aj komunálne voľby strán v Spojených štátoch a vo Francúzsku.  

V roku 2005 sa Estónsko stalo prvou krajinou na svete, ktorá uskutočnila celoštátne voľby 

s použitím tejto metódy a v roku 2007 bolo prvykrát hlasované cez internet aj pri 

parlametných voľbách. V súčastnosti je jedinou krajinou na svete, ktorá dokáže takýto systém 

použiť bez obmedzenia pri všetkých typoch volieb.  

Projekt estónskeho i-hlasovania bol vytvorený s cieľom udržania a zvýšenia účasti 

voličov vytvorením dodatočného a pohodlného hlasovania. Tento systém elektronického 

hlasovania možno považovať za úspešný a v posledných rokoch široko využívaný spôsob 

hlasovania. Práve preto použijeme v analytickej časti práce ako vzor pre komparáciu so 

Slovenskou republikou Estónsko.  

Globálny technologický vývoj je nazastviteľný, preto sa pomocou Industry 4.0 

prehupneme k cieľu  našej práce, ktorý je na základe komparácie digitalizácie elektronickej 
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verejnej správy na Slovensku a v Estónsku s následným využitím štúdií zaoberajúcich sa 

problematikou nákladov na volebný proces. V analytickej časti taktiež vyvtoríme kalkuláciu 

nákladov a úspory štátneho rozpočtu pri využití i-votingu ako jedného z budúcich 

možných mechanizmov volebného procesu na Slovensku. 
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2. ANALÝZA DIGITALIZÁCIE VEREJNEJ SPRÁVY 
A VOLEBNÉHO MECHANIZMU NA SLOVENSKU 

2.1. Metodika práce 

Ako bolo spomenuté v predchádzajúcej časti práce budeme analyzovať stav 

digitalizácie verejnej správy na Slovensku v komparácií s Estónskom. V práci budeme 

pracovať s indexmi, ktoré nám pomôžu priblížiť stav elektronickej verejnej správy. Ďalej sa 

budeme zaoberať výsledkami rôznych štúdií, ktoré boli realizované v Estónsku pri analýze 

nákladov na internetové hlasovanie v komparácií s klasickým typom volieb. Následne tieto 

konkrétne výsledky aplikujeme za podmienok ceteris paribus aj na Slovensku. 

Prvým z indexov, ktorý máme k dispozícií je E-Government Development Index 

(EGDI), ktorý predstavuje stav rozvoja e-governmentu členských štátov OSN. Spolu 

s hodnotením modelov vývoja webových stránok v krajine zahŕňa index rozvoja elektronickej 

verejnej správy prístupové charakteristiky, ako napríklad infraštruktúru a úroveň vzdelávania, 

čo odráža, ako krajina využíva informačné technológie na podporu prístupu a začleňovania 

svojich obyvateľov. EDGI je zložený z troch dôležitých dimenzií e-governmentu, a to: 

1) poskytovania online služieb (online services), 

2) poskytovania telekomunikačného spojenia (telecommunication connectivity), 

3) ľudských zdrojov (human capacity). 

Druhým z indexov OSN je E-Participation Index (EPI), ktorý sa zameriava na 

využívanie online služieb, ktoré slúžia na uľahčenie poskytovania informácií občanom. Index 

elektronickej angažovanosti je odvodený ako doplnkový index, ktorý rozširuje prieskum 

pomocou troch pilierov: 

1) zdieľanie elektronických informácií (e-information) – poskytnutie informácií 

a prístup k informáciám na požiadanie, 

2) elektronické konzultácie (e-consultation) – zapojenie občanov do príspevkov 

a diskusií o verejnej politike a službách, 

3) elektronický rozhodovací proces (e-decision-making) – posilnenie postavenia 

občanov prostredníctvom elektronických verejných služieb a spôsobe ich 

poskytovania pri rozhodovaní. 

Pre oba vybrané indexy sa zameriavame na najnovšie výsledky za rok 2018 v 

komparácií s výsledkami za rok 2005, pretože práve vtedy sa v Estónsku konali voľby, 

v ktorých bolo možné po prvýkrát využiť internetové hlasovanie. Pri analýze indexov sa 
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výsledky nachádzajú na intervale  0,1  . Čím viac sa daná hodnota približuje k 1, tým viac je 

krajina úspešnejšia v danom ukazovateli.  

Na základe nedostupnosti dát potrebných na konkrétne výpočty s prihliadnutím na to, 

že na Slovensku internetové hlasovanie v prevádzke do dnešnej doby nie je, rozhodli sme sa 

pre našu analýzu využiť dostupné štúdie, ktoré sa takouto problematikou zaoberali 

v Estónsku. Zamerali sme sa na tie, ktoré sa zaoberali volebným mechanizmom a tým, koľko 

konkrétne stojí hlas občana vo voľbách, v závislosti od toho, cez aký volebný kanál sa 

rozhodne odovzdať svoj hlas preferovanému kandidátovi, prípadne preferovanej politickej 

strane.  

Vieceré z týchto štúdií sa vo svojich výsledkoch veľmi nelíšili. Ako vzor pre našu 

ďalšiu analýzu a kalkuláciu nákladov, ktoré by bolo potrebné vynaložiť na voľby, pokiaľ by 

sa aj na Slovensku využívalo internetové hlasovanie, sme si stanovili štúdiu pochádzajúcu 

z Talinn University of Technology, ktorú vytvorili Krimmer, Duenas-Cid, Krivonodova, 

Vinkel a Koitmae (2018). Tí v nej uvádzajú viacero hlasovacích kanálov, cez ktoré môžu 

voliči v Estónsku odovzdať svoj hlas. Pre potreby našej analýzy sme si vybrali len tie, 

s ktorými budeme pracovať.  Približné náklady v eurách na jeden hlas sú zobrazené 

v nasledujúcej Tabuľke 1. 

Tabuľka 1 Približné náklady na hlas vo voľbách v Estónsku 

 HLASOVACÍ KANÁL: NÁKLADY      

(v € na 1 hlas): 

1. v deň volieb vo volebnej miestnosti 4,61 

2. odovzdanie hlasovacieho lístka cez internet (i-voting) 2,32 

 

Prameň: Vlastné spracovanie na základe štúdie z Talinn University of Technology, 2019. 

 V práci sa budeme zaoberať rôznymi alternatívami, ktoré by mohli nastať vo voľbách 

s prihliadnutím na volebnú účasť. Určili sme si možnú účasť voličov na 100%, 80%, 60%, 

40% a 20%. Pre konkrétne výpočty sú vzorom údaje z prvého kola prezidentských volieb 

z marca 2019 za podmienok ceteris paribus, kde dosiahol počet oprávnených voličov 

4 429 033.  
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Pre výpočet nákladov na klasické hlasovanie kC vypočítame ako:  

                                                  4,61*( * )k AC CVÚ k                                               (1) 

kde ACVÚ  je celková volebná účasť v absolútnom vyjadrení a k je počet percent z celkovej 

volebnej účasti pri hlasovaní klasickým hlasovaním. 

 Náklady na internetové hlasovanie (i-voting) iC  dostaneme pomocou vzťahu:  

                                                2,32*( * )i AC CVÚ i                                                  (2) 

kde i je počet percent z celkovej volebnej účasti pri hlasovaní prostredníctvom i-votingu. 

 Celkové náklady (total costs) TC  vypočítame ako súčet nákladov na hlasovanie 

klasickým hlasovaním a internetovým hlasovaním: 

                                                             T k iC C C                                                            (3) 

Celkové úspory (total savings) tS   v absolútnom vyjadrení zvyšujúce sa v závislosti 

od zvyšujúceho sa percenta voličov, ktorý by si ako alternatívu zvolili i-voting vypočítame 

pomocou nasledujúceho vzťahu:  

                                       ( 1) (k x 1)T T k TS C C                                                (4) 

kde k je percentuálny podiel hlasujúcich, ktorí hlasovali klasickým hlasovaním a x je 

percentuálny podiel hlasujúcich, ktorí hlasovali cez internet. 

Pre výpočet možného percentuálneho zastúpenia, respektíve hlasovania pomocou i-

votingu použijeme údaje, ktoré sú k dispozícií o účasti v Estónsku. Pri prvom spustení v roku 

2005 využilo túto možnosť necelé 2% zúčastnených voličov, pričom vo voľbách v roku 

v 2011 to bolo viac ako 26%. V súčasnosti Estónsko na svojich oficiálnych webových 

stránkach deklaruje viac ako 44% i-voličov, preto pri alternatívnych možnostiach budeme 

uvažovať o hranici maximálne 50%. 

Využijeme dva alternatívne príklady. V prvom prípade vezmeme do úvahy 1. kolo 

prezidentských volieb, ktoré sa konalo 16. marca 2019 a ako alternatívu dosadíme konkrétnu 



12 

 

volebnú účasť a akú úsporu by bolo možné teoreticky dosiahnuť vďaka využitiu takéhoto 

volebného mechanizmu.  

V druhom prípade sa zameriame na predikciu nákladov na parlamentné voľby v roku 

2020. Celkovú volebnú účasť sme si stanovili na 66%, čo zodpovedá priemeru celkovej účasti 

na týchto voľbách od vzniku Slovenskej republiky. Budeme uvažovať s rovnakým počtom 

oprávnených voličov, ako je to v prípade prezidentských volieb. Zároveň nám vypovedacia 

schopnosť takejto predikčnej aleternatívy povie viac o relatívnej úspore nákladov za 

predpokladu ceteris paribus. Tá by samozrejme nastala len v takom prípade, ak by sa v roku 

2020 v parlamentných voľbách na Slovensku hlasovalo aj pomocou internetových volieb. 

2.2.Výsledky využívania e-governmentu a i-votingu na Slovensku   

V dnešnej dobe digitalizácie elektronická verejná správa, resp. e-governance zlepšuje 

konkurencieschopnosť štátu a zvyšuje blahobyt jeho obyvateľov, pričom by sa mala 

vykonávať bezproblémová správa vecí verejných. Organizácia spojených národov (OSN), v 

ktorej je v súčasnosti 193 členských štátov skúma na základe indexov úspešnosť pri 

poskytovaní e-governance v praxi. 

E-Government Development Index (EGDI), čiže index rozvoja elektronickej verejnej 

správy, predstavuje stav rozvoja e-governmentu členských štátov OSN. V Grafe 1 je 

zobrazených najlepších desať členských štátov Európskej únie vrátane Slovenska. Zobrazený 

je svetový priemer, ktorý je na úrovni 0,5491 a zobrazený je aj európsky priemer. Dosahuje 

hodnotu 0,7727, ktorá je vyššia ako svetový príemer. 

Estónsko je v celkovom rebríčku za rok 2018 na 16. mieste, z európskych krajín je na 

8. mieste s hodnotou rozvoja e-governmentu 0,8486. Z toho je zrejmé, že prekračuje nielen 

svetový priemer ale aj európsky priemer.  

Slovensko sa nacháza v celkovom rebríčku za rok 2018 na delenom 49. mieste spolu 

so Srbskom s hodnotou 0,7155. V porovnaní s najlepšími desiatimi krajinami patriacimi do 

Európskej únie zaostávame, čo je vidieť najmä v tom, že nedosahujeme ani európsky priemer.  
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Graf 1 Top 10 krajín EÚ vrátane Slovenska vrámci indexu rozvoja elektronickej verejnej 

správy za rok 2018 

Zdroj: UN E-Government Knowledgebase, www.publicadministration.un.org, 2019. 

V roku 2005 v Estónsku prebehlo prvé internetové hlasovanie, preto sme 

v nasledujúcej Tabuľke 2 brali do úvahy pre komparáciu práve tento rok. Dospeli sme 

k záveru, že si Estónsko oproti roku 2005 prilepšilo o 3. miesta aj napriek tomu, že už v tej 

dobe mali relatívne vysoko rozvinuté poskytované služby e-governmentu. Aj súčasnosti si 

drží štandard, ktorý presahuje európsky priemer.  

Slovensko si aj napriek dostatočnému času pre rozvoj pohoršilo konkrétne o 13. miest, 

keďže v roku 2005 sme boli na 36. mieste. Tento výsledok sa javí tak, že aj napriek 

obrovským finančným prostriedkom vynaloženým na digitalizáciu verejnej správy máme stále 

rezervy a konkurencia v podobe iných krajín sveta nás dobieha, respektíve predbieha. Nielen 

v Európe, ale aj celosvetovo je na prvom mieste za rok 2018 Dánsko s hodnotou 0,9150. 

Tabuľka 2 Komparácia Estónska a Slovenska v indexe EGDI v rokoch 2005 a 2018 

Krajina Rebríček 2005 Rebríček 2018 EDGI 2018 Zmena 

Estónsko 19. 16. 0,8486 +3 

Slovensko 36. 49. 0,7155 -13 

Prameň: Vlastné spracovanie na základe dát z www.publicadministration.un.org, 2019. 

http://www.publicadministration.un.org/
http://www.publicadministration.un.org/
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 E-Participation Index (EPI), resp. index elektronickej angažovanosti sa sústreďuje na 

využívanie online služieb a uľahčenie ich poskytovania občanom. V Grafe 2 máme opäť 

najlepších desať štátov Eurpskej únie vrátane Estónska a Slovenka so zobrazením svetového 

priemeru a európskeho priemeru. V komparácií s indexom EDGI dosahujú svetový 

a európsky priemer vyššie hodnoty. Svetový príemer je na úrovni 0,5654 a európsky priemer 

je na úrovni 0,8103. 

       

Graf 2 Top 10 krajín EÚ vrátane Estónska a Slovenska vrámci indexu elektronickej 

angažovanosti za rok 2018 

Zdroj: UN E-Government Knowledgebase, www.publicadministration.un.org, 2019. 

 Estónsko podľa očakávania dosahuje vyššiu hodnotu ako svetový a zároveň aj 

európsky priemer, a to na úrovni 0,9101. To zodpovedá vysokej úrovni poskytovaných 

služieb občanom. Tí vďaka jednoduchej komunikácií pomocou elektronickej verejnej správy, 

ktorá je k dispozícií 24 hodín 7 dní v týždni dokážu vybaviť všetky náležitosti bez toho, aby 

museli navštíviť niektorý z príslušných úradov a čakať v nezmyselne dlhých radoch. Napriek 

tomu Estónsko nepatrí medzi najlepších desať krajín z Európskej únie, no umiestnilo sa hneď 

na 11. mieste. 

 Pri tomto indexe je rozdiel medzi Estónskom a Slovenskom o niečo menší, čo 

považujeme za pozitívum. Pri prihliadnutí na svetový priemer sme relatívne vysoko nad týmto 

priemerom. Napriek tomu je však potrebné zdôrazniť, že ani tentoraz nedosahujeme európsky 

http://www.publicadministration.un.org/
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priemer. Relatívne malá hodnota 0,0013 nás delí od dosiahnutia tohto priemeru. Slovensko 

dosahuje hodnotu 0,8090. 

 Tak ako aj v prvom prípade, aj pri indexe EPI použijeme pre komparáciu s rokom 

2018 rok 2005. Tabuľka 3 zobrazuje poradie, kde si Estónsko oproti roku 2005, v ktorom bolo 

na 11. mieste pohoršilo o 16 priečok. Neznamená to, že došlo k zhoršeniu služieb, no 

navzájom konkurujúce si krajiny, ktoré tento štát predbehli zaznamenali výraznejšie zlepšenie 

práve v troch základných pilieroch tohto indexu, a to pri poskytovaní elektronických 

informácií, elektronickej komunikácií a zapojení občanov do elektronického rozhodovacieho 

procesu. 

 Slovensko naopak zaznamenalo zlepšenie o 2 pozície, pričom za rok 2018 sa 

umiestnilo na 50 mieste. To indikuje, že napriek tomu ako sa iné krajiny zlepšujú, zlepšujeme 

sa aj my, no nie príliš vysokým tempom a preto si držíme relatívne štandardne rovnaké 

umiestnenie aj v rozmedzí trinástich rokov. Na prvom mieste tohto rebríčka za rok 2018 sa 

umiestnili tri krajiny s hodnotou 1. Z Európy sú to Dánsko a Fínsko a z Ázie je to Kórejská 

rebublika. 

Tabuľka 3 Komparácia Estónska a Slovenska v indexe EPI v rokoch 2005 a 2018 

Krajina Rebríček 2005 Rebríček 2018 EPI 2018 Zmena 

Estónsko 11. 27. 0,9101 -16 

Slovensko 52. 50. 0,8090 +2 

Prameň: Vlastné spracovanie na základe dát z www.publicadministration.un.org, 2019. 

 V predchádzajúcej podkapitole sme si definovali metódy výpočtu jednotlivých 

nákladov a úspory z hľadiska využitia volebného mechanizmu ako nielen klasického 

hlasovania vo voľbách, ktoré u nás v súčasnosti funguje, no zároveň aj internetového 

hlasovania, ktoré v plnej miere využívajú v Estónsku ako alternatívu k iným možnostiam ako 

voliči môžu odovzdať svoj hlas. 

 Nasledujúca Tabuľka 4 zobrazuje nami zvolené alternatívy od 100% až po 20%-nú 

celkovú volebnú účasť. Pri každej z týchto alternatív sú zvolené možné percentá hlasovania 

pomocou klasického hlasovania a i-votingu za podmienok ceteris paribus. Každá z týchto 

alternatív zodpovedá viacerým uskutočniteľným možnostiam.  

Prvou alternatívou je 100% celková volebná účasť, čo je moment, ktorý s najväščou 

pravdepodobnosťou nikdy nestane. Napriek tomu ju uvádzame, pretože najlepšie dokáže 

zobraziť najväčšiu možnú mieru úspor na nákladoch, akú je možné dosiahnuť pri súčasnom 

počte oprávnených voličov. Ak by hypoteticky nastalo, že by sa hlasovania zúčastnili všetci 

občania, ktorí majú právo voliť, polovica z nich by hlasovala klasicky v deň volieb a odovzala 

http://www.publicadministration.un.org/
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papierový hlasovací lístok do urny a druhá polovica by využila možnosť internetového 

hlasovania možná úspora na nákladoch by sa pohybovala približne okolo piatich miliónov 

eur. 

Tabuľka 4 Alternatívy volebnej účasti s využitím i-votingu a celková úspora nákladov 

 

Prameň: Vlastné spracovanie, 2019. 

 Druhou alternatívou je viac reálnejšia hladina 80% z celkovej účasti, ktorá v dejinách 

Slovenskej republiky bola prekročená len raz pri parlamentných voľbách v roku 1998, keď sa 

volieb zúčastnilo rekordných 84,25% oprávnených voličov. Pri tejto alternatíve, pri ktorej sa 

na hlasovaní zúčastní menej voličov sú úspory z rozsahu nižšie, no napriek tomu nie sú 

zanedbateľné. Už pri alternatívnej 20%-nej účasti oprávnených voličov, ktorí by využili i-

voting by náklady klesli o viac ako milión eur. 

 V tretej a štvrtej alternatíve, teda približne medzi úrovňou 40% až 60% celkovej 

volebnej účasti sa nachádzame priemerne vo väščine volieb. Ak ide prevažne o parlamentné 

a prezidentské voľby, celková volebná účasť sa pohybuje v okolí 50% z celkovej volebnej 

Celková volebná 
účasť         

(relatívne)

Celková volebná 
účasť 

(absolútne)

Klasické 
hlasovanie 

i-voting

Náklady na 
klasické 

hlasovanie 

(4,61€)

náklady na               
i-voting            

(2,32€)
Celkové náklady Úspora 

(absolútna)

100% 4 429 033 100% 0%   20 417 842,13 €                         -   € 20 417 842,13 €                          -   € 
100% 4 429 033 90% 10% 18 376 057,92 € 1 027 535,66 €  19 403 593,57 €  1 014 248,56 €  

100% 4 429 033 80% 20% 16 334 273,70 € 2 055 071,31 €  18 389 345,02 €  2 028 497,11 €  

100% 4 429 033 70% 30% 14 292 489,49 € 3 082 606,97 €  17 375 096,46 €  3 042 745,67 €  

100% 4 429 033 60% 40% 12 250 705,28 € 4 110 142,62 €  16 360 847,90 €  4 056 994,23 €  

100% 4 429 033 50% 50% 10 208 921,07 € 5 137 678,28 €  15 346 599,35 €  5 071 242,79 €  

80% 3 543 226 100% 0%   16 334 273,70 €                         -   € 16 334 273,70 €                          -   € 
80% 3 543 226 90% 10% 14 700 846,33 € 822 028,52 €     15 522 874,86 €  811 398,85 €     

80% 3 543 226 80% 20% 13 067 418,96 € 1 644 057,05 €  14 711 476,01 €  1 622 797,69 €  

80% 3 543 226 70% 30% 11 433 991,59 € 2 466 085,57 €  13 900 077,17 €  2 434 196,54 €  

80% 3 543 226 60% 40% 9 800 564,22 €   3 288 114,10 €  13 088 678,32 €  3 245 595,38 €  

80% 3 543 226 50% 50% 8 167 136,85 €   4 110 142,62 €  12 277 279,48 €  4 056 994,23 €  

60% 2 657 420 100% 0%   12 250 705,28 €                         -   € 12 250 705,28 €                          -   € 
60% 2 657 420 90% 10% 11 025 634,75 € 616 521,39 €     11 642 156,14 €  608 549,13 €     

60% 2 657 420 80% 20% 9 800 564,22 €   1 233 042,79 €  11 033 607,01 €  1 217 098,27 €  

60% 2 657 420 70% 30% 8 575 493,69 €   1 849 564,18 €  10 425 057,88 €  1 825 647,40 €  

60% 2 657 420 60% 40% 7 350 423,17 €   2 466 085,57 €  9 816 508,74 €     2 434 196,54 €  

60% 2 657 420 50% 50% 6 125 352,64 €   3 082 606,97 €  9 207 959,61 €     3 042 745,67 €  

40% 1 771 613 100% 0%      8 167 136,85 €                         -   € 8 167 136,85 €                             -   € 
40% 1 771 613 90% 10% 7 350 423,17 €   411 014,26 €     7 761 437,43 €     405 699,42 €     

40% 1 771 613 80% 20% 6 533 709,48 €   822 028,52 €     7 355 738,01 €     811 398,85 €     

40% 1 771 613 70% 30% 5 716 995,80 €   1 233 042,79 €  6 950 038,58 €     1 217 098,27 €  

40% 1 771 613 60% 40% 4 900 282,11 €   1 644 057,05 €  6 544 339,16 €     1 622 797,69 €  

40% 1 771 613 50% 50% 4 083 568,43 €   2 055 071,31 €  6 138 639,74 €     2 028 497,11 €  

20% 885 807 100% 0%      4 083 568,43 €                         -   € 4 083 568,43 €                             -   € 
20% 885 807 90% 10% 3 675 211,58 €   205 507,13 €     3 880 718,71 €     202 849,71 €     

20% 885 807 80% 20% 3 266 854,74 €   411 014,26 €     3 677 869,00 €     405 699,42 €     

20% 885 807 70% 30% 2 858 497,90 €   616 521,39 €     3 475 019,29 €     608 549,13 €     

20% 885 807 60% 40% 2 450 141,06 €   822 028,52 €     3 272 169,58 €     811 398,85 €     

20% 885 807 50% 50% 2 041 784,21 €   1 027 535,66 €  3 069 319,87 €     1 014 248,56 €  
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účasti. Ak by pri takejto účasti oprávnení voliči aspoň v 10% použili hlasovanie cez i-voting, 

vedeli by sme dosiahnuť úsporu okolo pol minióna eur.  

 Poslednou alternatívou je relatívne veľmi nízka účasť za podmienok ceteris paribus, a 

to približne 900 tisíc obyvateľov, čo predstavuje 20% z celkovej volebnej účasti. Najnižšia 

volebná účasť v histórií Slovenskej republiky bola v roku 2005, keď sa konali voľby do 

Výšších územných celkov (VÚC) na úrovni 11,07%. Pri tejto alternatíve sú celkové náklady 

na hlas voliča najnižšie, no napriek tomu ak by sa takéhoto hlasovania zúčastnilo cez i-voting 

aspoň 25% z celkového počtu zúčastnených voličov,  čo je v našom alternatívnom prípade 

približne 220 tisíc ľudí, úspora by mala presiahnuť približne viac ako pol milióna eur. 

 Nasledujúci aleternatívny Model 1 v Tabuľke 5 zodpovedá prvému kolu 

prezidentských volieb, ktoré sa uskutočnilo 16. marca 2019. Celková volebná účasť bola na 

hranici 48,74%, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje približne 2,2 milióna voličov. Podľa 

údajov, ktoré boli zverejnené v Návrhu organizačno-technického zabezpečenia volieb 

prezidenta SR v roku 2019, by mali tieto voľby stáť 12,7 milióna eur. Pre náš alternatívny 

Model 1, zobrazuje celkové náklady na tieto prezidentské voľby vo výške približne 10 

miliónov eur.  

 Ak by sme uvažovali o možnosti, že by chcelo využiť v tejto dobe aspoň 20% 

z celkového počtu voličov internetové hlasovanie, možno konštatovať úsporu na nákladoch 

okolo milióna eur. Pre Model 1 sme zároveň uvažovali aj o možnosti, že voliči by boli 

natoľko zdatní a pohodlní, že by vo väčšej miere využívali internetové hlasovanie ako to 

klasické. Do takejto miery nie je i-voting zatiaľ využívaný ani v Estónsku, no je zaujímavé 

sledovať, aký veľký objem peňazí by bolo možné ušetriť, pracovnú silu a množtvo 

pracovného času, a zároveň aj životné prostredie pri menšej spotrebe množstva papiera na 

administratívu spájajúcu sa s klasickým hlasovaním.  

Tabuľka 5 Model 1 Alternatíva hlasovania v 1.kole prezidentských volieb v roku 2019 

 

Prameň: Vlastné spracovanie, 2019. 

Celková volebná 
účasť         

(relatívne)

Celková volebná 
účasť 

(absolútne)

Klasické 
hlasovanie 

i-voting

Náklady na 
klasické 

hlasovanie 

(4,61€)

náklady na               
i-voting            

(2,32€)
Celkové náklady Úspora 

(relatívne)

48,74% 2 158 711 100% 0%      9 951 656,25 €                         -   € 9 951 656,25 €                             -   € 
48,74% 2 158 711 90% 10% 8 956 490,63 €   500 820,88 €     9 457 311,51 €     494 344,75 €     

48,74% 2 158 711 80% 20% 7 961 325,00 €   1 001 641,76 €  8 962 966,76 €     988 689,49 €     

48,74% 2 158 711 70% 30% 6 966 159,38 €   1 502 462,64 €  8 468 622,01 €     1 483 034,24 €  

48,74% 2 158 711 60% 40% 5 970 993,75 €   2 003 283,51 €  7 974 277,27 €     1 977 378,99 €  

48,74% 2 158 711 50% 50% 4 975 828,13 €   2 504 104,39 €  7 479 932,52 €     2 471 723,73 €  

48,74% 2 158 711 40% 60% 3 980 662,50 €   3 004 925,27 €  6 985 587,77 €     2 966 068,48 €  

48,74% 2 158 711 30% 70% 2 985 496,88 €   3 505 746,15 €  6 491 243,03 €     3 460 413,23 €  

48,74% 2 158 711 20% 80% 1 990 331,25 €   4 006 567,03 €  5 996 898,28 €     3 954 757,97 €  

48,74% 2 158 711 10% 90% 995 165,63 €       4 507 387,91 €  5 502 553,53 €     4 449 102,72 €  
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Druhý alternatívny Model 2 v Tabuľke 6 zodpovedá alternatívnej predikcií nákladov 

za predpokladu ceteris paribus pre parlamentné voľby v roku 2020. Opäť sa zameriavame na 

zníženie celkových nákladov a ich úsporu, pokiaľ by na Slovensku existovala možnosť 

hlasovania prostredníctvom internetu. Celkovú volebnú účasť, sme získali ako priemer 

volebných účastí na parlamentných voľbách od vzniku Slovenskej republiky. Priemerná 

úroveň 66% je o niečo vyššia oproti poslednej celkovej volebnej účasti v parlamentných 

voľbách, ktorá bola na úrovni 59,82 p.b.. Pre náš model je to vyhovujúce, pretože podľa teórie 

ale aj praxe by takáto nová forma hlasovania mala zjednodušiť prístup k hlasovaniu vo 

voľbách a teda mať v konečnom dôsledku pozitívny vplyv aj na účasť voličov vo voľbách a  

zvýšiť ich celkový podiel. 

Tabuľka 6 Model 2 Alternatíva hlasovania v parlamentných volieb v roku 2020 

 

Prameň: Vlastné spracovanie, 2019. 

 Z oboch modelov vyplýva, že pokiaľ by sa naša krajina uberala smerom i-votingu 

a podarilo by sa nám ho v budúcnosti spopularizovať medzi voličmi, zo štátneho rozpočtu by 

odchádzalo omnoho menej finančných prostriedkov než v súčasnosti. Za ďalšie výhody 

internetového hlasovania možno považovať pohodlnosť. Zo zníženia bariér spojených 

s dostavením sa do volebných miestností by mohli profitovať najmä osoby znevýhodnené 

tradičným hlasovaním. To sú spravidla tí, ktorí žiju v zahraničí, osoby s vysokým pracovným 

nasadením, slobodní rodičia alebo zdravotne postihnutí voliči, pričom pre niektorých by 

zavedenie internetového hlasovania bez potreby asistenta mohlo zabezpečiť aj lepšie 

dodržanie princípu tajných volieb.  

So zvýšením pohodlnosti sa predpokladá aj zvýšenie volebnej účasti hlavne 

u prvovoličov a mladých ľudí, čo je aj jedným z najčastejších argumentov pre zavedenie 

Celková volebná 
účasť         

(relatívne)

Celková volebná 
účasť 

(absolútne)

Klasické 
hlasovanie 

i-voting

Náklady na 
klasické 

hlasovanie 

(4,61€)

náklady na               
i-voting            

(2,32€)
Celkové náklady Úspora 

(relatívne)

66,00% 2 923 162 100% 0%   13 475 775,81 €                         -   € 13 475 775,81 €                          -   € 
66,00% 2 923 162 90% 10% 12 128 198,23 € 678 173,53 €     12 806 371,76 €  669 404,05 €     

66,00% 2 923 162 80% 20% 10 780 620,64 € 1 356 347,07 €  12 136 967,71 €  1 338 808,10 €  

66,00% 2 923 162 70% 30% 9 433 043,06 €   2 034 520,60 €  11 467 563,66 €  2 008 212,14 €  

66,00% 2 923 162 60% 40% 8 085 465,48 €   2 712 694,13 €  10 798 159,62 €  2 677 616,19 €  

66,00% 2 923 162 50% 50% 6 737 887,90 €   3 390 867,66 €  10 128 755,57 €  3 347 020,24 €  

66,00% 2 923 162 40% 60% 5 390 310,32 €   4 069 041,20 €  9 459 351,52 €     4 016 424,29 €  

66,00% 2 923 162 30% 70% 4 042 732,74 €   4 747 214,73 €  8 789 947,47 €     4 685 828,33 €  

66,00% 2 923 162 20% 80% 2 695 155,16 €   5 425 388,26 €  8 120 543,42 €     5 355 232,38 €  

66,00% 2 923 162 10% 90% 1 347 577,58 €   6 103 561,80 €  7 451 139,38 €     6 024 636,43 €  
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internetových volieb, keďže je pokles účasti všeobecným trendom. Medzi ďalšie výhody i-

votingu sú eliminácia neplatných hlasov, urýchlenie a spresnenie spracovania hlasov, 

rýchlejšie a presnejšie získanie výsledkov a v neposlednom rade je tu ekologický aspekt. 

Samozrejme i-voting nemá len výhody, ale aj nevýhody a riziká. Medzi hlavné patrí 

to, že prebiehajú v nekontrolovanom prostredí, čo môže znamenať porušovanie základnej 

demokratickej požiadavky, ktorou je tajnosť. Vplyv na volebné správanie má aj technická 

gramotnosť, ktorá sa líši naprieč generáciami a možno tak hovoriť o tzv. digitálnej priepasti. 

Tá môže byť spôsobená nie len generačnou ale aj sociálnou a ekonomickou nerovnosťou. 

Najdiskutovanejšou témou je bezpečnosť, no práve o to by sa mal postarať štát, aby sa volič 

cítil pri hlasovaní bezpečne. 
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ZÁVER 

Práca reflektuje viaceré štúdie, ktoré potvrdili, že elektronický hlas stojí približne o 25-

50%  menej než bežné papierové hlasovanie z hľadiska administratívneho úsilia. I-voting je 

jedinečné riešenie, ktoré jednoducho a pohodlne pomáha zapájať ľudí do procesu riadenia 

štátu. V mnohých štúdiách sa o ňom diskutuje ako o potenciálnom prostriedku proti klesajúcej 

miere volebnej účasti. V podmienkach Slovenskej republiky sme sa zaoberali úrovňou 

digitalizácie verejnej správy ako takej a zároveň sme na základe kalkulácie za podmienok 

ceteris paribus pri jednotlivých možnostiach volebnej účasti dospeli k možným úsporám v 

každom scenári. 

 Prostredníctvom Organizácie spojených národov a jej indexov, ktoré skúmajú stav 

elektronickej verejnej správy sme podrobili komparácií Slovensko s Estónskom, ktoré je 

vzorom pre mnohé krajiny v oblasti e-governmentu. Dospeli sme k záveru, že nielen voči 

Estónsku, ale aj voči iným krajinám zaostávame. Znepokojujúcim zistením je najmä fakt, že 

ani v jednom prípade nedosahujeme európsky priemer. To môže pre Slovensko indikovať, že 

ak si chceme v budúcnosti udržať hospodársky rast a prosperitu, nemali by sme v digitaliácií 

poľavovať, práve naopak.    

Pre Model 1 sme zvolili prvé kolo prezidentských volieb, ktoré sa konalo 16. marca 

2019. Na základe reálnej celkovej volebnej účasti v tomto hlasovaní sme ako alternatívu 

dosadili konkrétnu volebnú účasť a pri rôznych alternatívach sme dospeli k záveru, akú 

absolútnu úspore by bolo možné teoreticky dosiahnuť vďaka využitiu nami zvoleného 

volebného mechanizmu za podmienok ceteris paribus. Rovnako aj Model 2 počíta s rovnakým 

počtom oprávnených voličov za podmienok ceteris paribus, pričom sme sa zaoberali 

predikciou výpočtu nákladov na parlamenté voľby v roku 2020. Tam sme dospeli k záveru, že 

ak by na Slovensku bola rozvinutá digitalizácia a i-voting na veľmi vysokej úrovni (90% 

voličov by hlasovalo prostredníctvom internetu), bolo by možné na nákladoch ušetriť viac než 

6 miliónov eur, ktoré by zostali v štátnom rozpočte na zlepšenie stavu nemocničných 

zariadení, cestnej infraštruktúry a podobne. 

Digitalizácia je nevyhnutným krokom na to aby sme kráčali s dobou. Prebieha 

v dlhodobom horizonte, preto možno očakávať výsledky až v budúcnosti. V súčasnosti je 

potrebné investovať na vstupoch vysoký objem peňažných prostriedkov, no v konečnom 

dôsledku sa to prejaví v mnohonásobnej úspore pri výstupoch v budúcnosti.  Práve preto 



21 

 

možno konštatovať, že pre optimalizovanie nákladov na volebný proces je i-voting vhodná 

voľba a teda aj opodstatnený návrh na zmenu volebného mechanizmu v našej krajine.  
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