
CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA INFORMATIKOV SAMOSPRÁV SLOVENSKA 
V dňoch 24.–25.marca 2011 sa uskutočnila 13. konferencia Združenia informatikov samospráv Slovenska 
(ZISS), ktorú zorganizovalo eSlovensko v spolupráci s Úniou miest Slovenska a Mestským úradom v Lučenci. 
Hlavnou témou konferencie bolo sprístupňovanie zmlúv samosprávami na internete a nové ohrozenia detí na 
internete z dôrazom na prevenciu na základných školách. 
V prvý deň konferencie prednášala Monika Gregussová z Výskumného ústavu detskej psychológie a 
patopsychológie – VÚDPaP na tému Kybernetické šikanovanie a Jaroslav Oster zo spoločnosti Infoconsult, 
ktorý prezentoval príklady kybernetických trestných činov súčasnosti. 

Druhý deň otvorila konferenciu primátorka meste Lučenec Alexandra Pivková, ktorá vyzdvihla náročnú prácu 
informatika v živom systéme samospráv. Minútou ticha si potom účastníci pripomenuli úmrtie svojho kolegu 
Vladimíra Kapraňa. Konferencia pokračovala prednáškou „Nové ohrozenia detí na internete“, ktorú 
prezentovala Monika Gregussová VÚDPaP a Viktor Fenďa z Magistrátu mesta Košice. Po nich predstavil 
Informačné systémy mesta Lučenec Pavol Cífer z MsÚ Lučenec. Juliana Nagyová a Miroslav Drobný z 
eSlovensko predstavili spoločné projekty: ZISS web a Facebook, Súťaž Najlepší informatik samospráv 
Slovenska, ZlatyErb.sk, Zodpovedne.sk, Pomoc.sk, Stopline.sk. Každý účastník konferencie dostal nové DVD 
OVCE.sk s 9 poučnými rozprávkami a príručkami. 

Ďalej sa predstavila slovenská delegácia samospráv na ISSS Hradec Králové. Slávnostne sa tiež odovzdali 
dekréty zo 720 školení, ktoré v minulých rokoch absolvovali informatici z viac ako 50 miest. Zverejňovaniu 
zmlúv samosprávami sa venoval v závere stretnutia Matej Kurian z Transparency International Slovensko a 
svoje skúsenosti v tejto oblasti predstavil aj Milan Matuška z Mestského úradu Martin. 
ZISS si ako najbližší cieľ stanovilo užšiu spoluprácu s ďalšími stavovskými organizáciami pracovníkov 
samospráv (Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR, Asociácie komunálnych ekonómov SR 
atď.), distribúciu projektu OVCE.sk do všetkých škôl a školských zariadení miest Slovenska a zavedenie 
členského pre svoju činnosť . Na budúcu konferenciu sa naplánovalo vyhodnotenie súťaže Najlepší informatik 
samospráv Slovenska. 

Mesto Sereď na konferencií zastupoval Michal Kubala ako informatik, člen ZISS, v ktorom má mesto Sereď 
zároveň zástupcu v poradnom výbore projektu zodpovedne.sk. Jeho súčasťou je aj projekt OVCE.sk, ktorého 
cieľom je šírenie osvety o rizikách internetu a nových technológií. Prostredníctvom nových príbehov zo sveta 
zvierat sa autori snažia deti zábavnou formou upozorniť  na aktuálne nástrahy virtuálneho sveta. 

OVCE.sk je slovenský animovaný seriál, ktorý sa vracia k tradíciám pôvodnej kreslenej tvorby pre deti a 
mládež. Jeho prvé štyri časti boli predstavené už v októbri 2009. Nových päť  častí sa opäť  zaoberá 
aktuálnymi témami ako sú reťazové listy šťastia, chyby z minulosti na internete, recepty krásy na internete 
(propagácia anorexie na internete), virtuálne prenasledovanie (cyberstalking), prezradenie údajov a 
majetkových pomerov (phishing). Pre nižšiu vekovú kategóriu detí má seriál pôsobiť  ako prevencia, mládeži 
nastavuje zrkadlo jej nevhodného správania na internete, dospelých divákov majú rozprávky poučiť  i 
pobaviť .  
Rozprávky režíroval Jaroslav Baran, autorom scenára je Miroslav Drobný. Hlasy postavičiek v slovenčine 
nahral herec Jozef Vajda. Netradičným „hlasom“ v časti Ogrgeľ aj chlapček známy z televíznej talentovej 
súťaže Patrik Leško. Dostupné sú i verzie pretlmočené do posunkového jazyka či doplnené slovenskými, 
rómskymi, nemeckými, maďarskými, slovinskými a anglickými titulkami.  

Animované rozprávky o nástrahách internetu a bezpečnom správaní detí na internete sa teraz cez tento 
projekt  dostávajú seredským deťom do školských a predškolských zariadení, kde sa cez svojich pedagógov 
oboznámia s danou problematikou. Každá škola dostane DVD s týmito rozprávkami. Mesto Sereď získalo 
právo na rozmnožovanie a distribúciu DVD s rozprávkami a bude ich v najbližších týždňoch distribuovať  
školským a predškolským zariadeniam a organizáciám pracujúcim s mládežou. 

 
 
 
 

 

 


