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Cirkev v dobe informačných technológií 

●  Stúpajúca dôležitosť elektronickej komunikácie 

●  – kontinuálny nárast využívania elektronickej formy pre osobnú, 
farskú i úradnú (štátnu) komunikáciu; 

●  – vo viacerých oblastiach presun z roviny možnosti do roviny 
nutnosti. 

●  Trend využívania IKT v rámci Cirkvi 

●  – intenzívna komunikácia medzi kňazmi; 

●  – komunikácia vo farnosti (emaily, sociálne siete, web); 

●  – služobná komunikácia (farská a diecézna agenda). 

●  Informačné a komunikačné technológie 



Riziká využívania informačných technológií 

●  Rizikové faktory využívania – bezpečnosť IKT 

●  – kompromitácia dát – únik dát a osobných údajov; 

●  – strata dát, resp. nekompletnosť farskej agendy; 

●  – monitorovanie aktivít Cirkvi; 

●  – morálne zaťaženie a strata kredibility. 

●  Potreba riešiť tieto riziká 

●  – osvetou pre akúkoľvek formu komunikácie; 

●  – technologicky na úrovni oficiálnej komunikácie. 



Výzvy využívania informačných technológií 

●  Aktuálne výzvy v elektronizácii agendy Cirkvi 

●  – štandardizácia; 

●  – konsolidácia; 

●  – komunikácia a výmena informácií medzi diecézami; 

●  – využitie IKT pre vhodné nové agendy. 

●  Potreba riešiť tieto výzvy 

●  – procesne na úrovni dohodnutých procesných pravidiel; 

●  – technologicky na úrovni infraštruktúry a technológií. 



Potrebný základ pre elektronizáciu procesov I. 

●  Spoľahlivá infraštruktúra, ktorá zabezpečuje 

●  – bezpečnosť komunikácie, spracovania a správy dát; 

●  – robustnosť riešenia: spoľahlivosť, dostupnosť; 

●  – štandardizácia riešenia: univerzálnosť a rozširovateľnosť. 

●  Spoľahlivá infraštruktúra tvorí prvý zo základných kameňov pre 
elektronizáciu procesov. 



Potrebný základ pre elektronizáciu procesov II. 

●  Identifikácia a správa úloh a rolí (správa identít) 

●  – potrebný základ pre fungovanie elektronických procesov; 

●  – správa používateľov v kontexte ich pracovného zaradenia; 

●  – riadenie prístupov k obsahu a dátam; 

●  – vytváranie a správa procesov a životného cyklu obsahu. 

●  Správa úloh a rolí tvorí druhý zo základných kameňov pre 
elektronizáciu procesov. 



Zhrnutie 

●  Realita 

–  rozširovania a prenikania IKT do všetkých oblastí života 

●  Riziká 

–  spojené s využívaním IKT v pastorácii a vo farnostiach. 

●  Výzvy 

–  ako sa popasovať s využívaním IKT pre farskú agendu. 

●  Možnosť 

–  ako využiť informačné a komunikačné technológie tak, 

–  aby nám pomáhali a slúžili. 
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