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Informatizácia v Európe

Veľa služieb VS je v Európe online a niektoré komunikujú medzi sebou automaticky.
Interakcia medzi nimi však môže byť ešte lepšia ak bariéry kt. sú dnes medzi službami,
IT systémami a dátami odstránime. E Gov služby nemôžu byť iba digitálne, ale aj
interoperabilné.

Činnosti sekcie Informatizácie v skratke
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• Akčný plán
verzia 1.0, Júl
2017

Čo Informatizácia musí zohľadniť a vyriešiť?
• Súčasný stav a staré IT systémy kt. nie sú schopné spolu
komunikovať
• Vzájomná prepojenosť systémov
• Sémantické problémy, aby dáta mohli byť byť prepojiteľné
do nového sveta
• Zdieľanie dát a kompatibilita
• Čistota dát a registrov
• Používanie otvorených štandardov
• Nízka pre-použiteľnosť systémov v rámci VS
• Vymožiteľnosť zákona
• Vysoká prevádzka
• Vendor Locking a VO
• Zmeny v internej organizácii verejnej správy, nutná
transformácia
• Personálne kapacity v oblasti IKT vo VS
• Publicita projektov

Ako prepojiť administratívu , občana a podnikateľa do jedného
interoperabilného prostredia digitálnej VS
• Transparentnosť

• Jednoduchšie procedúry
• Občan a podnikateľ v strede záujmu
• Bezpečnosť
• Európska a lokálna legislatíva v súlade so súčasnou digitálnou érou
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ZOZNAM POTREBNÝCH AKTIVÍT (A ČINNOSTÍ)
IDENTIFIKÁCIA KĽÚČOVÝCH PROJEKTOV

Ciele infomatizácie
Posun k službám

•

Zvýšime kvalitu, štandard a dostupnosť elektronických služieb pre občanov

Posun k službám zameraným na
nárast konkurencieschopnosti

•

Zvýšime kvalitu, štandard a dostupnosť elektronických služieb pre podnikateľov

•

Zlepšíme dostupnosť údajov verejnej správy vo forme otvorených údajov

•

Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami (neustále zlepšovanie služieb pri využívaní
moderných technológií

•

Zlepšíme využívanie údajov a znalostí v rozhodovacích procesoch vo verejnej správe

•

Racionalizujeme prevádzku informačných systémov pomocou vládneho cloudu

•

Zlepšíme „governance“ verejného IT

•

Zvýšime ochranu kybernetického priestoru

•

Zlepšíme bezpečnosť údajov a transakcií vo verejnej správe

Priblíženie verejnej správy k
maximálnemu využívaniu údajov

Optimalizácia využitia informačných
technológií vo verejnej správe vďaka
platforme zdieľaných služieb

Bezpečnosť kybernetického
priestoru

Dôležité dokumenty
Východiská OPII
https://www.vicepremier.gov.sk
/index.php/informatizacia/suvisi
ace-dokumenty/26202/index.html

NKIVS a výstupy
pracovných skupín
http://www.informatizacia.sk/n
arodna-koncepciainformatizacie-verejnej-spravy-2016-/22662s

Ďakujem za
pozornosť
martina.slabejova@vicepremier.gov.sk

