Cestovná mapa zavádzania elektronických služieb verejnej správy

Úvod
Informačno-komunikačné technológie (IKT) nie sú vo verejnej správe novinkou, začali sa zavádzať
v rámci procesu rozvoja informatizácie spoločnosti. V tomto istom čase sa zaviedol aj pojem
informatizácia verejnej správy, medzinárodne označovaný ako eGovernment. Podľa Európskej
komisie je eGovernment definovaný ako:
„Zavádzanie informačno-komunikačných technológií do verejnej správy spoločne s organizačnými
zmenami, novými postupmi a zručnosťami v snahe zvýšenia efektívnosti pri poskytovaní služieb,
zvýšenia transparentnosti a posilnenia verejnej politiky.“1
To znamená, že zavedenie IKT do verejnej správy môže v značnej miere prispieť k:
• zvýšeniu efektívnosti pri poskytovaní služieb verejnej správy občanom a podnikateľom,
neziskovým organizáciám ako aj pri interakcii subjektov verejnej správy,
• poskytnutiu nových služieb obyvateľstvu v mestách a menej zaľudnených oblastiach,
• zvýšeniu transparentnosti a zodpovednosti verejnej správy voči občanom, podnikateľom
a neziskovým organizáciám vrátane verejného obstarávania,
• väčšej účasti občanov na veciach verejných z dôvodu zvýšenia demokracie.
Zavádzanie elektronických služieb verejnej správy vychádza vo všeobecnosti z troch východísk:
1. základným poslaním verejnej správy je poskytovanie služieb verejnosti,
2. verejnosť má zákonný nárok na včasné, transparentné a efektívne poskytovanie týchto služieb,
3. úroveň komplexnosti spoločenských interakcií má v moderných a modernizujúcich sa
spoločnostiach narastajúcu tendenciu a tým pádom sú kladené stále vyššie nároky na
spravovanie vecí verejných.
Poskytovanie elektronických verejných služieb síce umožňuje prijímateľom služieb efektívnejšie
pristupovať k vybavovaniu služieb poskytovaných verejnou správou, ale pre samotných
poskytovateľov to však znamená:
1. prehodnotiť rozsiahle administratívne procesy v rámci organizácie verejnej správy v snahe
prispôsobiť sa novým požiadavkám,
2. stanoviť ciele a úlohy pre naplnenie nových požiadaviek a
3. zabezpečiť vzdelávanie a zručnosti pre pracovníkov verejnej správy, aby mohli efektívne
využívať IKT,
4. v spolupráci s NR SR vytvoriť legislatívne a metodické podmienky pre aplikáciu IKT.
Z pohľadu občana je dôležité nielen zavedenie elektronických služieb verejnej správy, ale aj prístup
k týmto službám, teda v podstate prístup k internetu. Prístup k elektronickým službám verejnej správy
bude jedným z určujúcich faktorov ich využívania, a teda úspechu celého projektu.
Ako vidieť, informatizácia verejnej správy má veľa rozmerov, teda nejde tu len o poskytovanie
služieb na internete, alebo narastajúcej potrebe celoeurópskych integrovaných služieb, ale
predovšetkým o modernizáciu verejnej správy. Cieľom je najmä zefektívnenie poskytovania rôznych
služieb pre občanov a podnikateľov, aby verejná správa ušetrený čas mohla venovať produktívnejšej
činnosti. Modernizácia je ovplyvnená množstvom strategických prístupov, postupov uvedených
v rôznych dokumentoch prezentovaných v rámci miestnej, regionálnej a štátnej roviny členských
štátov Európskej únie (EÚ).
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Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the
Committee of the Regions: “The Role of eGovernment for Europe’s Future”of 26 September 2003.
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Vláda Slovenskej republiky schválila dokument „Stratégia informatizácie spoločnosti
v podmienkach SR a Akčný plán“, v ktorom proces informatizácie verejnej správy je jedným zo
základných prioritných oblastí budovania informatizácie na Slovensku. Ďalším dôležitým
strategickým dokumentom bola schválená „Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010“,
ktorá informatizáciu spoločnosti považuje ako jeden z najlepších prostriedkov na dosiahnutie premeny
Slovenska na dynamickú znalostnú ekonomiku.
Pre úspešné zavedenie elektronických služieb je potrebné pristúpiť k takému postupu, resp. takej
metodológii, ktorá umožní garantovať kvalitu poskytovaných služieb za cenu kontroly ich nákladov,
minimalizácie rizík a negatívnych dosahov. Takýto prístup implementácie navrhuje nižšie uvedená
cestovná mapa - pracovný plán implementácie zavádzania elektronických služieb verejnej správy,
v ktorého rámci je potrebné:
• prepojiť základné informačné systémy (IS) inštitúcií verejnej správy efektívnym, spoľahlivým
a bezpečným spôsobom a definovať štandardy a rozhrania pre výmenu dát medzi orgánmi
verejnej správy,
• zlepšiť fungovanie všetkých verejných registrov a databáz ich úplnou informatizáciou a
prechodom na on-line služby,
• na základe auditu vynakladania prostriedkov do oblasti IKT a služieb vo verejnej správe
zefektívniť proces informatizácie vo verejnom sektore, zaviesť koncepčnosť a sledovať
konkrétne výsledky projektov,
• zabezpečiť kvalitné vybavenie IKT vo verejnej správe ako aj informačnú gramotnosť
zamestnancov,
• zaviesť bezpečné elektronické identifikačné preukazy, ktoré sú potrebné pre transakcie v rámci
elektronickej verejnej správy,
• sprístupniť na ústrednom verejnom portáli postupne služby pre občanov a podnikateľov.
Schválením predloženého materiálu sa vláda SR rozhodla prispieť k zlepšeniu postavenia
a konkurencieschopnosti Slovenskej republiky vo vzťahu ku krajinám EÚ.

Základné princípy informatizácie verejnej správy
Základné strategické princípy informatizácie verejnej správy vyplývajú jednak zo všeobecne
uznávaných princípov eGovernmentu akceptovaných členskými štátmi EÚ ako aj z rozhodnutia 2
IDABC 3 prijatého 21. apríla 2004 Európskym parlamentom, ktorý zastupuje občanov EÚ, ako aj
Rady EÚ, ktorá reprezentuje jednotlivé členské štáty. Toto rozhodnutie nadobudlo platnosť od 1.
januára 2005.
Osvojenie nasledovných základných princípov pre využívanie IKT vo verejnej správe (obr. 1)
pomôže jednak pri efektívnom poskytovaní služieb pre občanov a podnikateľov, ako aj pri zlepšení
spolupráce medzi verejnou správou jednotlivých štátov EÚ v snahe prispieť k budovaniu atraktívnej
a konkurencieschopnej Európy pre bývanie, prácu a investície.
Týchto desať princípov by malo byť rešpektovaných pred implementáciou akejkoľvek
elektronickej služby poskytovanej orgánmi verejnej správy a mali by pomôcť docieliť, aby IKT boli
schopné spolupráce nielen na národnej, ale aj na európskej úrovni.
Jednotlivé princípy sú bližšie popísané v nasledujúcej časti:

2

Decision No 2004/387/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on the interoperable delivery of pan-European
eGovernment services to public administrations, businesses and citizens. (OJ L181, 18. 5. 2004, p. 25)
3
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Obr. 1 – Základné princípy informatizácie verejnej správy

• Služby občanom
Poskytovanie služieb orgánmi verejnej správy má byť zamerané v prvom rade na občanov a nie
obrátene proti nim.
• Efektívnosť
Služby poskytované na internete by mali byť pre občanov ponúkané oveľa efektívnejším spôsobom
ako konvenčne poskytované služby: nemali by vyžadovať fyzickú návštevu poskytovateľa ako aj
viacerých úradov, návštevné hodiny by nemali byť obmedzené - dostupné 24 hodín 7 dní v týždni,
formuláre by mali byť jednoducho dostupné a ľahko vyplniteľné pre každého. V snahe prispôsobiť sa
týmto novým požiadavkám musí verejná správa prehodnotiť rozsiahle administratívne procesy v rámci
organizácii verejnej správy, aby uvedené očakávania boli naplnené.
• Bezpečnosť
Spoľahlivá výmena informácií je realizovaná v rámci odsúhlasenej bezpečnostnej politiky, ktorá je
podriadená pravidlám a praktikám zabezpečujúcim distribúciu a ochranu informácií. To sa dosiahne
kvalitatívnym odhadom rizika pred zriadením služby a primeranou mierou bezpečnostných opatrení.
Tento princíp sa uplatňuje pri výmene informácií na celoeurópskej úrovni.
V tomto prípade jednotlivé orgány verejnej správy potrebujú zohľadniť svoju vlastnú bezpečnostnú
politiku so spoločnou celoeurópskou bezpečnostnou politikou. Príslušné bezpečnostné opatrenia sú
popísané v dokumente schválenom Radou EÚ. 4
Z pohľadu užívateľa by mali mať funkcie spojené s bezpečnosťou (identifikácia, autentifikácia,
nepopierateľnosť, dôvernosť) a maximálnou úrovňou transparentnosti.
• Transparentnosť
Úspech riešení ako aj ich všeobecná akceptácia závisí od miery zainteresovania všetkých
dotknutých skupín do samotnej implementácie. Je dôležité, aby subjekty verejnej správy
a podnikateľského sektora spolupracovali ešte predtým, ako budú riešenia zavedené do praxe. Práve
transparentnosť procesov zabezpečí základ pre spoluprácu a umožní väčšiu účasť občanov na veciach
verejných.
• Prístupnosť
Je potrebné zabezpečiť, aby sa informatizáciou verejnej správy vytvorili rovnaké príležitosti pre
všetkých, prostredníctvom verejne prístupných elektronických služieb. Vo všeobecnosti by sa mala pri
4

Council Decision 2001/264/EC of 19 March 2001 adopting the Council's security regulations (OJ L101, 11. 4. 2001, p. 1), see also
Commission Decision of 29 November 2001 amending its internal Rules of Procedure (OJ L317, 3. 12. 2001, p. 1)
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implementácii využívať zásada, ktorá by zabezpečila prístup zdravotne oslabeným osobám, využívala
by jazykovú podporu zrozumiteľnú užívateľovi a zohľadňovala by odporúčania „The Web
Accessibility Guidelines“ stanovené v rámci iniciatívy Web prístupu celosvetovým Web združením.
Pri implementácii by sa malo ďalej vychádzať z rozdielnej sociálno-ekonomickej situácie medzi
jednotlivými regiónmi a skupinami obyvateľstva.
• Ochrana súkromia
Elektronické služby poskytované verejnou správou musia zabezpečiť jednoznačnú úroveň ochrany
osobných údajov vrátane situácie, kedy sa jednotlivci rozhodnú, či ich údaje budú použité na iné účely,
ako boli pôvodne získané5 V takomto prípade by mali byť informácie týkajúce sa použitia údajov
prístupné zainteresovaným stranám.
V tomto smere by mala byť zaistená úplná zhoda existujúcich Európskych a národných
legislatívnych úprav týkajúcich sa ochrany údajov. 6 Tiež úloha prevádzkyschopnosti by mala byť
jednoznačne koordinovaná s už existujúcimi postupmi uvedenými v smernici 95/46/EC (predovšetkým
článok 29). To znamená, že by sa mali používať technológie zabezpečujúce zvyšovanie ochrany
súkromia.
• Viacúrovňová spolupráca
Plynulá informatizácia verejnej správy môže byť dosiahnutá len prostredníctvom spolupráce
viacerých subjektov verejnej správy a je základným princípom pre vytvorenie vzájomne prepojených
systémov využívaných pri poskytovaní služieb.
Tento prístup si vyžaduje spoluprácu a výmenu informácií medzi orgánmi verejnej správy, pri
ktorých si jednotlivé zložky odovzdávajú skúsenosti získané pri realizácii projektov súvisiacich
s informatizáciou verejnej správy s cieľom prísť k obojstranným riešeniam a dohodám.
• Interoperabilita
IS musia byť schopné vzájomnej komunikácie. S týmto cieľom je dôležité pri návrhoch systémov
vychádzať jednak z nariadení stanovených Európskym rámcom interoperability, ktorý sa týka
celoeurópskeho rámca služieb ako aj medzinárodne voľne dostupných štandardov a riešení.
Nariadenia sa nesnažia zasahovať do internej administratívy verejnej správy ako aj Európskych
inštitúcii, ale budú pre každý členský štát a inštitúcie EÚ východiskom pre potrebné zabezpečenie
prevádzkyschopnosti IS na celoeurópskej úrovni.
Osvojením rovnakých interoperabilných postupov sa získa výhoda z vytvoreného riešenia, čím sa
docieli spokojnosť oboch strán, ktorá prispeje k vyššej efektívnosti a zníženiu nákladov.
• Používanie „Open Standards“
Využívanie voľne dostupných štandardov medzinárodne označovaných ako „Open
Standards“ prispieva k dosiahnutiu interoperability v rámci celoeurópskych elektronických služieb
poskytovaných verejnou správou. Pod termínom štandard rozumieme pojem najrozsiahlejšieho
významu: pokrýva úplnú špecifikáciu, ktorá vychádza zo štandardného procesu, ktorý je v súlade
s princípmi uvedenými nižšie. Voľne dostupný štandard musí spĺňať minimálne tieto charakteristiky:
– štandard je prijatý a bude používaný organizáciami, ktoré sa ho rozhodli používať na základe
prirodzeného rozhodnutia všetkými zainteresovanými stranami (všeobecný súhlas alebo
väčšinové rozhodnutie),
– štandard je zverejnený a jeho špecifikácia musí byť voľne dostupná, distribuovaná
a používaná bezplatne, resp. za nominálny poplatok,
– nie sú žiadne obmedzenia na znovuvyužitie štandardu,
– duševné vlastníctvo štandardu je bezplatné.

5

The European Court of Justice has emphasised in its recent judgement of 20 May 2003 in the echnungshof case the importance of the
cumulative application of articles 6 and 7 of Directive 95/46/EC
6
Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the Council of 12 July 2002 concerning the processing of personal data and the
protection of privacy in the electronic communications sector. (OJ L201, 31. 7. 2002, p. 37)
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•

Technologická a softvérová neutralita

Informačno komunikačné technológie sa rozvíjajú veľmi rýchlo. Preto je dôležité, aby riešenia
digitalizujúce verejnú správu boli prístupné novým technológiám s cieľom zabezpečenia
technologickej a softvérovej neutrality. Riešenia jedinečného charakteru by nemali byť
preferované ako aj snahy závislosti monopolných dodávateľov.

Hodnotenie informatizácie verejnej správy
Hodnotenie informatizácie verejnej správy je učiaci sa proces, ktorý nie je zameraný len na
monitorovanie a kvantitatívne hodnotenie úrovne rozvoja elektronizácie služieb verejnej správy, ale
predovšetkým sa snaží aj poukázať na rôzne prístupy, riešenia a dobré praktiky digitalizácie služieb
verejnej správy v rámci členských štátov EÚ. Snaha vzájomného učenia, ako aj analýza a výmena
informácii v tejto oblasti vytvárajú podmienky pre rozvoj znalostnej ekonomiky.
Politickým indikátorom hodnotenia informatizácie verejnej správy v rámci akčného plánu eEurope
2002 bolo - percento verejne dostupných on-line služieb, ktoré bolo neskôr prehodnotené v akčnom
pláne eEurope 2005 a spresnilo definíciu indikátora - počet verejných služieb dostupných on-line.
Rada EÚ necháva pre plnenie cieľov vyhodnocovať 20 základných kategórií služieb verejnej
správy, ktoré by sa mali pre občanov a podnikateľov poskytovať v elektronickej forme a v režime online. Slovenská republika ich prevzala a schválila vo svojom dokumente „Stratégia informatizácie
spoločnosti v podmienkach SR a Akčný plán.“ Zoznam 20 kategórií služieb je uvedený v nasledovnej
tabuľke (tab. 1):
Služby pre občanov

Služby pre podnikateľov

•

Daň z príjmu fyzických osôb

•

Colné vyhlásenia

•

Osobné doklady (občianske a vodičské preukazy,
cestovné pasy)

•

Daň z pridanej hodnoty

•

•

Daň z príjmu právnických osôb

Oznámenie o presťahovaní

•

•

Povolenia životného prostredia

Oznámenia polícii

•

•

Registrácia právnickej osoby

Prihlásenie na vysoké školy

•

•

Príspevky sociálneho zabezpečenia (dávky v
nezamestnanosti, prídavky na deti, náklady na
zdravotnú starostlivosť, príspevky pre študentov)

Elektronizácia zasielania sumárnej strany mesačných
výkazov od zamestnávateľa do Sociálnej poisťovne.

•

Verejné obstarávanie

•

Vykazovanie štatistických údajov

•

Evidencia vozidiel

•

Vyhľadávanie pracovného miesta

•

Stavebné povolenia

•

Úradné výpisy z matriky (rodný a sobášny list, matričné
udalosti)

•

Verejné knižnice

•

Zdravotnícke služby

Tab. 1 – Základné kategórie služieb verejnej správy

Pre vyhodnocovanie uvedeného indikátora bola definovaná 4-úrovňová stupnica, ktorá hodnotí
poskytovanie služieb verejnej správy cez internet. Úrovne 0 až 3 označujú neúplne digitalizovanú
možnosť vybavenia služby, zatiaľ čo úroveň 4 charakterizuje plne digitalizovanú možnosť vybavenia
služby poskytovanej verejnou správou.
Definované úrovne sú popísané v nasledovnom prehľade (tab. 2):
Úroveň

0.

Definovanie úrovne
Poskytovateľ služby (ďalej len „poskytovateľ“) je bez on-line pripojenia (nemá verejne prístupnú internetovú
stránku), alebo na verejne prístupnej internetovej stránke poskytovateľa sa nenachádzajú informácie potrebné pre
začatie poskytovania príslušnej verejnej služby. Občan/Podnikateľ (ďalej len „zákazník”) realizuje vybavenie
príslušnej služby "papierovým" spôsobom.
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Úroveň

I.

Definovanie úrovne
Na verejne prístupnej internetovej stránke sú dostupné informácie pre zákazníka, napr. kontakt (poštová alebo
elektronická adresa inštitúcie poskytujúcej danú službu, prípadne mená konkrétnych pracovníkov), úradné hodiny,
dokumenty a ďalšie náležitosti, ktoré sú potrebné pre začatie administratívneho spracovania príslušnej verejnej
služby.
Táto úroveň sa tiež označuje ako informatívna.

II.

Z verejne prístupnej internetovej stránky si môže zákazník stiahnuť tlačivá, formuláre alebo iné dokumenty
potrebné pre začatie administratívneho spracovania príslušnej verejnej služby. Stiahnuté príslušné tlačivá
zákazník vyplní, zabezpečí k nim prílohy a po skompletizovaní ich zašle alebo osobne doručí príslušnému
spracovateľovi služby. Spracované rozhodnutie si vyzdvihne osobne alebo poštou.
Táto úroveň je tiež označovaná ako jednosmerná interakcia.
Pomocou verejne prístupnej internetovej stránky je možná vzájomná komunikácia (interakcia) medzi
poskytovateľom na jednej strane a zákazníkom na strane druhej.

III.

Znamená to, že zákazník môže nielen získať tlačivá potrebné na využitie príslušnej verejnej služby, ale
prostredníctvom tej istej verejne prístupnej internetovej stránky môže tieto vyplnené tlačivá aj spätne odoslať. Táto
forma si vyžaduje autentifikáciu zákazníka, aby sa príslušná verejná služba zrealizovala. Zákazník už nemusí
vyplnené dokumenty a príslušné prílohy zasielať alebo osobne doručiť príslušnému poskytovateľovi. V priebehu
spracovávania služby sa zákazník informuje o stave spracovania. Spracované rozhodnutie si vyzdvihne osobne
alebo poštou.
Táto úroveň sa tiež označuje ako obojsmerná interakcia.

IV.

Na verejne prístupnej internetovej stránke má zákazník možnosť kompletne elektronicky spracovať príslušnú
službu (vrátane sledovania, prijatia rozhodnutia a uskutočnenia finančnej transakcie). Poskytovaná služba sa
realizuje bez priameho kontaktu zákazníka. Nahradzuje osobný alebo poštový kontakt medzi poskytovateľom
a zákazníkom. Takéto spracovanie príslušnej služby si nevyžaduje ďalšie administratívne „papierové“ konanie.
Táto úroveň je označovaná ako transakčná.

Tab. 2. – Úrovne hodnotenia poskytovania verejných služieb on-line

Z hodnotenia auditu informačných systémov vykonaného v období od 19. 8. 2004 do 31. 12. 2004
vo vybraných ústredných orgánoch štátnej správy (ÚOŠS) podľa takto špecifikovaných úrovní
poskytovania základných služieb verejnej správy pre občanov a podnikateľov v súčasnosti na
Slovensku vyplýva, že na I. úrovni je až 11 služieb, po 2 služby sú poskytované na II. úrovni a III.
úrovni. Transakčnú čiže IV. úroveň dosahuje 5 služieb. Teda z 20 základných služieb je 5 služieb plne
digitalizovaných a poskytujú sa priamo na internete, 2 sú v štádiu rozpracovania a ostatných 13 nie je
ešte dostatočne pripravených pre priame poskytovanie služieb na internete. Grafické zobrazenie
súčasného stavu poskytovania základných služieb je zobrazené na obr. 2 a 3 pre služby občanom a
podnikateľom.

Daň z príjmu fyzickej osoby
4
Zdravotnícke služby
Vyhľadávanie pracovného miesta
3
Oznámenie o presťahovaní

2

Príspevky sociálneho zabezpečenia

1
Zápisy na stredné a vysoké školy

0

Úradné výpisy z matriky

Osobné doklady

Registrácia motorových vozidiel

Verejné knižnice

Stavebné povolenie
Oznámenia polícii

Obr. 2 – Súčasný stav on-line poskytovania vybraných verejných služieb pre občanov
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Sociálne dávky pre zamestnancov
4
Verejné obstarávanie

3

Daň z príjmu právnickej osoby

2
1
Povolenia životného prostredia

0

Colné vyhlásenia

Legenda

Daň z pridanej hodnoty

Registrácia právnickej osoby

Vykazovanie štatistických údajov

Služby pre podnikateľov
Referenčné hodnoty - Európska komisia pre informačnú spoločnosť

Obr. 3 – Súčasný stav on-line poskytovania vybraných verejných služieb pre podnikateľov

Podľa poslednej hodnotiacej správy EÚ patrí Slovensko ku krajinám s nízkym počtom
digitalizovaných služieb poskytovaných na internete. Od posledného miesta nás v počte neúplne
digitalizovaných služieb delia dve krajiny – Poľsko a Lotyšsko (obr. 4) a v počte plne digitalizovaných
služieb tri krajiny – Poľsko, Švajčiarsko a Lotyšsko (obr. 5). Najväčší počet služieb poskytovaných na
internete má Švédsko. Celoeurópsky priemer v elektronizácii vládnych služieb je 65 percent, čo
znamená, že väčšina členských štátov Európskej únie je na polceste medzi druhým a tretím krokom,
zatiaľ čo Slovensko ešte len smeruje k druhému.

Obr. 4 – Prehľad hodnotenia počtu neúplne digitalizovaných služieb v rámci štátov EÚ (zdroj: CapGemini)

Obr. 5 – Prehľad hodnotenia počtu úplne digitalizovaných služieb v rámci štátov EÚ (zdroj: CapGemini)
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Hlavné prínosy informatizácie verejnej správy
Projekt budovania integrovanej elektronickej verejnej správy na Slovensku je investične,
personálne, organizačne a odborne mimoriadne zložitým a rozsiahlym projektom. Optimálne zvolená
stratégia postupu rešpektujúca všetky funkčné následnosti, legislatívny proces a schopnosť prostredia
verejnej správy absorbovať v pomerne krátkom čase nový prístup k poskytovaniu služieb verejnej
správy je jedným z najdôležitejších predpokladov úspechu projektu, ktorý v konečnom dôsledku
verejnej správe prinesie viacej času na komunikáciu so zákazníkmi.
Prínosom informatizácie často nebýva len jedna samostatná zmena v procese alebo v organizácii,
ale táto zmena má často vplyv na ďalšie procesy, ktoré na seba navzájom nadväzujú. Spomedzi
„večných“ prínosov uvádzame hlavne tie, ktoré vyplývajú zo zavedenia IKT do verejnej správy:
•

zníženie administratívneho zaťaženia občanov a podnikateľov postupným odstránením
administratívnych bariér (odstránenie niektorých krokov v procese a nahradenie papierových
tlačív elektronickými on-line formulármi sú názorné príklady spoločne s integrovaním
kľúčových registrov),

•

zjednodušenie a skrátenie času vybavovania služieb pre občanov a podnikateľov rýchlejšou
a kvalitnejšou komunikáciou, keďže elektronická informácia poskytnutá občanmi on-line na
jednej strane môže byť okamžite skontrolovaná informačným systémom poskytovateľa na
strane druhej,

•

zlepšenie kvality informácií a informačnej podpory integrovanejšou dostupnosťou
informácií hlavne v prípadoch, kedy pre získanie potrebnej informácie bol nutný kontakt
s viacerými úradmi. Informácie dostupné v digitálnej podobe umožňujú vygenerovať
automatizovaný systém riadenia zadaním jednoduchej kombinácie rozdielnych súborov
informácií, napríklad cez vyhľadávaciu voľbu. Takýto automatizovaný systém riadenia dáva
väčší prehľad o súčasných alebo predchádzajúcich súboroch informácií a dovoľuje vykonať
analýzy dát rýchlejšie a jednoduchšie,

•

zvýšenie dostupnosti a úrovne poskytovania služieb verejnej správy lepšou
prispôsobivosťou, vyššou transparentnosťou a zvýšením času dosiahnutého pre vykonanie
služby (poskytované služby ako aj informácie budú v režime on-line a nonstop (24 hodín, 7x v
týždni)),

•

zvýšenie efektívnosti verejnej správy a zníženie nákladov v závislosti od druhu
poskytovanej služby a počtu zákazníkov,

•

rast transparentnosti práce organizácií verejnej správy a tým zvýšenie miery kontroly
verejnej správy občanom, dosahovanú ponúknutím všeobecných a kompletných informácií cez
centrálny portál a v niektorých prípadoch ponúknutím špecifických informácií,

•

zníženie negatívnych dopadov na životné prostredie (napr. nižšia spotreba papiera),

•

koncepcia „one stop shops“ – verejných inštitúcií, ktoré poskytujú občanom a podnikateľom
všetky informácie a služby „pod jednou strechou“ sa bude stále viac stávať realitou,

•

zvyšovanie konkurencieschopnosti Slovenska zvýšením efektívnosti, znížením nákladov a
zlepšením dostupnosti pri službách vo verejnej správe, čo bude mať celkovo pozitívny dopad
na hospodársky a spoločenský život Slovenska.

Návrh zavádzania elektronických služieb – cestovná mapa
Cestovná mapa informatizácie verejnej správy je časový harmonogram implementácie všetkých
činností, ktoré budú v blízkej budúcnosti ponúkané občanom, podnikateľom alebo verejnej správe
v elektronickej forme. Cestovná mapa nepokrýva len činnosti, ktoré súvisia výhradne s elektronizáciou
služieb poskytovaných na internete, ale tiež implementačný harmonogram základných prvkov
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potrebných pre samotnú elektronizáciu, napr. integráciu centrálnych štátnych registrov. Projektový
harmonogram je navrhnutý do konca roku 2008.
Úspešná implementácia navrhovaného integrovaného modelu informatizácie verejnej správy
predpokladá vyvinutie navzájom prepojených a spolupracujúcich IS, ktoré budú rešpektovať všetky
požiadavky používateľov na poskytovanie kvalitných informácií v požadovanom čase, ako aj zmenu
administratívnych procesov. Napriek rastúcej komplexnosti informačných technológií a systémov sme
pri návrhu kládli najväčší dôraz na manažment administratívnych procesov s cieľom zvyšovať
efektívnosť a transparentnosť fungovania organizácií. Preto implementácia zavedenia elektronických
služieb verejnej správy poskytovaných priamo na internete vychádza predovšetkým z analýzy
administratívnych procesov poskytovaných služieb verejnou správou.
Nasledovná navrhnutá metodika zavádzania elektronických služieb poskytovaných
prostredníctvom internetu definuje etapy a k nim prislúchajúce úlohy pre jednotlivé orgány verejnej
správy s cieľom dosiahnutia funkčného a kooperujúceho celku integrovaných služieb poskytovaných
verejnou správou.
Harmonogram implementácie môžeme vo všeobecnosti rozdeliť do 4 hlavných fáz:
2005
2006
2007
2008
06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Fázy
Základná
Technologická
Digitalizačná
Integračná

Tab. 3 – Harmonogram implementácie informatizácie verejnej správy

V prílohe sú vyšpecifikované jednotlivé etapy, ktoré popisujú navrhnuté úlohy vyplývajúce
zo zavedenia informatizácie verejných služieb z pohľadu cieľov, zodpovedností, spolupráce, termínov
plnenia a prislúchajúcich nákladov. Pre úplnosť ešte uvádzame, že Príloha obsahuje oproti 20
kategóriám služieb, ktoré sú uvedené v tabuľke č.1 projekt Export Plus, ktorý považujeme za
významný z hľadiska podpory exportu slovenských firiem.
Jednotlivé fázy sú nasledovné:
I. Fáza – Základná
V rámci prvej fázy (tab. 4) je potrebné realizovať projekty, ktoré sú základným predpokladom pre
realizáciu ďalších etáp. Pod základným predpokladom myslíme skutočnosť, že keď sa nezrealizujú
projekty v tejto fáze, tak proces informatizácie verejnej správy nebude môcť efektívne napredovať.
Dokonca je možné konštatovať, že v rámci tejto fázy budú realizované kľúčové projekty
eGovernmentu. Jednotlivé projekty je možné realizovať paralelne aj za predpokladu, že termíny
ukončenia budú rôzne. Mimoriadne odborne a časovo náročná bude príprava a schválenie legislatívy
týkajúcej sa štandardizácie IS prevádzkovaných vo verejnej správe. Bez jej schválenia nie je možné
počítať s tým, že bude možné dosiahnuť akúkoľvek úroveň interoperability. Významnú prekážku
zavedenia eGovernmentu, založenú na samostatne a uzavreto fungujúcich kľúčových celoštátnych
registroch, za ktoré považujeme register obyvateľstva, živnostenský register, obchodný register
a kataster nehnuteľností, bude potrebné odstrániť vytvorením rozhraní týchto registrov na externé IS.
Ich súčasnú dátovú nekonzistenciu k definovanému času odstráni projekt vzájomnej integrácie týchto
registrov. Po úspešnej realizácii tohto projektu bude možné za vopred definovaných pravidiel zmeny
v jednom registri v definovanom čase premietnuť do ostatných registrov, čím sa odstráni množstvo
administratívnych úkonov, ktoré musí dnes občan alebo podnikateľ vykonať na úradoch pri
vybavovaní rôznych potvrdení alebo výpisov. Súčasťou integrácie bude aj zavedenie „jednoznačného
identifikátora“, ktorý zabezpečí jednoznačnú identifikáciu občana tak, že nebude možné určiť
napríklad jeho pohlavie, vek, dátum narodenia a pod.
#

Úlohy

Míľnik

1

Definovanie štandardov pre informačné systémy verejnej správy.

30. 12. 2005

2

Zavedenie identifikátora pre komunikáciu medzi informačnými systémami verejnej správy
a vytvorenie jednoznačného identifikátora obyvateľa z rodného čísla.

30. 12. 2005*
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3
4
5

Vytvorenie systému elektronickej výmeny dát medzi registrami.
Vytvorenie rozhrania kľúčových celoštátnych registrov na externé systémy.
Platobný portál verejnej správy.

30. 12. 2005*
30. 12. 2005*
31. 06. 2006

Tab. 4 – Základná fáza zavádzania informatizácie verejnej správy

II. Fáza – Technologická
V záujme zjednodušenia prístupu občana alebo podnikateľa k elektronickým službám verejnej
správy vrátane zavedenie jednotnej autentifikácie bude realizovaný projekt ústredného portálu verejnej
správy – jeho technologická časť (tab. 5). Cieľom je, aby sa po realizácii informatizácie vybraných
služieb poskytovaných verejnou správou mohli tieto postupne pripájať na ústredný portál, ktorý už
bude technologicky pripravený.
#
6

Úlohy
Vybudovanie vstupného bodu Ústredného portálu verejnej správy.

Míľnik
31. 03. 2006

Tab. 5 – Technologická fáza zavádzania informatizácie verejnej správy

III. Fáza – Digitalizačná
V rámci tejto fázy budú paralelne realizované jednotlivé projekty (tab. 6) elektronizácie vybraných
služieb poskytovaných verejnou správou. Bližšie zadefinované úlohy pre návrh elektronizácie služieb
verejnej správy sú uvedené v prílohe. Definovanie špecifikácie úloh má popísať systémovú aplikáciu,
ktorá bude podporovaná formalizovaným popisným jazykom tak, že môže byť použitá ako
východiskový bod pre konzistentný preklad definície požiadaviek do informačných technológií. Tento
proces sa označuje aj ako sémantické modelovanie.
Pokiaľ dôjde k akýmkoľvek problémom v realizácii fázy I., nebudú môcť byť implementované
projekty v rámci tejto fázy keďže väčšina z nich predpokladá integráciu s kľúčovými celoštátnymi
registrami.
#
7

Úlohy

Míľnik
31. 12. 2008

11

Elektronizácia registrácie podnikateľského subjektu.
Elektronizácia získavania povolení na vykonávanie podnikateľskej činnosti s vplyvom na životné
prostredie.
Elektronizácia zápisu právnickej osoby do Obchodného registra.
Elektronizácia zasielania sumárnej strany mesačných výkazov od zamestnávateľa do Sociálnej
poisťovne.
Vybudovanie portálu pre elektronické verejné obstarávanie.

12
13

Elektronizácia všetkých štatistických formulárov na základe Programu štátnych štatistických zisťovaní.
Projekt Export PLUS.

31. 01. 2007
31. 08. 2006

14
15
16

Elektronizácia podávania potvrdení od zamestnávateľa o výške príjmu fyzickej osoby zo závislej činnosti.
Elektronizácia prihlasovania na vysoké školy.
Elektronizácia poskytovania dávky v nezamestnanosti.

31. 06. 2006
30. 06. 2006*
29. 12. 2006

17
18

Elektronizácia poskytovania prídavku na dieťa.
Elektronické zdravotné poistenie.

29. 12. 2006
30. 12. 2005*

19
20
21

Elektronizácia prihlasovania všetkých vozidiel do evidencie na okresnom dopravnom inšpektoráte.
Internetový portál interaktívneho trhu práce.
Elektronizácia podania žiadosti o stavebné povolenie.

29. 06. 2007
31. 08. 2006
31. 12. 2007

22
23

Elektronizácia úradných výpisov z matriky.
Elektronizácia verejných knižníc.

31. 12. 2008
31. 12. 2008

24

Elektronizácia objednávania sa na návštevu k poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.

30. 12. 2005*

8
9
10

29. 12. 2006
29. 12. 2006
31. 08. 2006
31. 08. 2006

Tab. 6 – Digitalizačná fáza zavádzania informatizácie verejnej správy
Pozn. Termíny označené * sa vzťahujú len na vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti.
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IV. Fáza – Integračná
Poslednou fázou informatizácie je etapa integrácie (tab. 7) elektronizovaných služieb
poskytovaných verejnou správou na ústredný portál. Jednotlivé služby budú pripájané postupne tak,
ako sa budú dokončovať jednotlivé projekty elektronizácie realizované v III. fáze.
#
25

Úlohy
Rozširovanie funkcionality vstupného bodu Ústredného portálu verejnej správy.

Míľnik
31. 12. 2008

Tab. 7 – Integračná fáza zavádzania informatizácie verejnej správy

Inštitucionálne zabezpečenie riadenia informatizácie verejnej správy
Informatizácia verejnej správy na Slovensku je investične, personálne, organizačne a odborne
mimoriadne zložitým a rozsiahlym projektom. Vo všeobecnosti je možné povedať, že optimálne
zvolená stratégia postupu rešpektujúca všetky funkčné následnosti, legislatívny proces a schopnosť
prostredia verejnej správy absorbovať v pomerne krátkom čase zásadne nový prístup k poskytovaniu
služieb verejnej správy je jedným z najdôležitejších predpokladov úspechu projektu.
Cieľom finančného riadenia je dosiahnuť maximálnu úroveň alokačnej a technickej efektívnosti
verejných výdavkov, pričom objem disponibilných zdrojov v značnej miere závisí od výkonnosti
ekonomiky. Preto zdroje, ktoré sa pre verejnú správu vytvoria a sú k dispozícii, je nutné v maximálnej
možnej miere využívať hospodárne, účelne a účinne hlavne tam, kde ich je najviac treba. Z hodnotenia
auditu informačných systémov vyplýva, že v rokoch 2002 - 2004 bolo preinvestovaných 5,3 mld. Sk
na IKT infraštruktúru, z ktorých sa podarilo plne elektronizovať len 2 verejné služby.
Pri návrhu optimálneho modelu využitia verejných rozpočtových zdrojov na informatizáciu
spoločnosti je potrebné vychádzať:
• z existujúceho stavu legislatívneho prostredia,
• zo systému realizácie prostriedkov verejného rozpočtu,
• zo súčasného inštitucionálneho postavenia koordinácie činností spojených s informatizáciou
spoločnosti.
Inštitucionalizácia koordinácie informatizácie spoločnosti je v súčasnosti upravená v zákone
NR SR č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, kde § 8
ods. 1 písm. j) vymedzuje postavenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej
republiky (ďalej len „MDPT SR“) ako ústredného orgánu štátnej správy pre informatizáciu
spoločnosti. V súlade s § 2 ods. 1 tohto zákona bola zriadená funkcia splnomocnenca vlády SR pre
informatizáciu spoločnosti ako poradného orgánu vlády, ktorý pôsobí v rámci MDPT SR, a ktorého
postavenie upravuje Štatút splnomocnenca vlády SR. Jeho úlohou je koordinovať úlohy zamerané na
riešenie problematiky informatizácie spoločnosti a to predovšetkým prostredníctvom koordinácie
aktivít vyplývajúcich zo Stratégie informatizácie spoločnosti a Akčného plánu. Materiály na rokovanie
vlády SR predkladá prostredníctvom ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií.
V heterogénnom prostredí verejnej správy sa zdá byť najoptimálnejší centralizovaný model, v
ktorom je schvaľovacia, kontrolná a možno aj prípravná funkcia každého projektu majúceho vplyv na
veľkú časť informatizácie verejnej správy delegovaná na centrálnu inštitúciu. Napriek tomu tento
centralizovaný model finančného a často aj vecného riadenia nie je z hľadiska personálneho,
odborného a v neposlednom rade ani aj z hľadiska všeobecnej akceptovateľnosti dosiahnuteľný.
Akceptovateľnejšou, reálnejšou a viac zmysluplnou alternatívou je koordinácia informatizácie
spoločnosti prostredníctvom strategických dokumentov, ktoré sa po schválení vládou stávajú
záväznými pre všetkých členov vlády (a odporúčaniami napr. pre verejnoprávne inštitúcie alebo
samosprávy) (obr. 6). Inštitúcia poverená koordináciou informatizácie spoločnosti v strategickom
dokumente predloží zoznam konkrétnych projektov, ktoré je v definovanom časovom horizonte
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potrebné realizovať. Potom už len kontroluje, či sa projekty realizujú v čase a zmysle schválenej
stratégie. Takýto model síce nezaručuje „úplnú centrálnu moc“ nad realizáciou informatizácie
spoločnosti, je však všeobecne akceptovateľnejší a používa sa aj v iných oblastiach, kedy jeden orgán
verejnej správy zodpovedá za oblasť, ktorá sa dotýka prierezovo činnosti ostatných orgánov verejnej
správy.
Skúsenosti iných krajín jednoznačne ukazujú, že samotná centralizácia koordinácie alebo riadenia
informatizácie spoločnosti okamžite problémy nerieši, pretože obchádzanie rámcov vymedzených
príslušnou legislatívou je veľmi zriedka postihované a tieto postihy spravidla nie sú účinné. Verejná
správa sa musí v prvom rade stotožniť so stratégiou smerovania a keď je pripravená, musí si uvedomiť
jej nesporné výhody.
Všeobecnú úpravu postavenia MDPT SR v oblasti informatizácie spoločnosti bližšie upraví návrh
zákona o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý sa
v súčasnosti pripravuje na predloženie na rokovanie vlády SR. Vo vzťahu ku koordinačnej
a kontrolnej funkcii v danej oblasti tento návrh zákona v § 4 ods. 1 a 2 upravuje kompetencie MDPT
SR nasledovne:
•

vypracúva a predkladá vláde SR na schválenie koncepciu informatizácie verejnej správy,

•

usmerňuje tvorbu koncepcií rozvoja informačných systémov verejnej správy (ďalej len
„ISVS“),

•

sleduje stav a hodnotí rozvoj ISVS a o výsledkoch informuje vládu SR,

•

koordinuje zámery budovania ISVS na národnej a medzinárodnej úrovni,

•

kontroluje dodržiavanie povinností ustanovených týmto zákonom,

•

prijíma opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a ukladá sankcie za porušenie povinností
ustanovených týmto zákonom.

Okrem toho MDPT SR vydáva a vyhlasuje štandardy, ktoré sú mimoriadne dôležité z pohľadu
dosiahnutia interoperability ISVS.
Takúto úpravu postavenia MDPT SR považujeme z pohľadu zabezpečenia koordinácie
informatizácie verejnej správy za dostatočnú a nákladovo optimálnu. Bolo by samozrejme možné
uvažovať aj o zriadení samostatnej inštitúcie, ministerstva, čím by sa vážnosť informatizácie verejnej
správy ešte zvýraznila a príslušný minister by zodpovedal len za takto úzko vymedzenú oblasť.
Zriadenie ďalšieho ústredného orgánu štátnej správy by však nemuselo priniesť zásadnú zmenu kvality
koordinácie informatizácie verejnej správy a malo by to dopad na zdroje štátneho rozpočtu.
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Obr. 6 – Schematický náčrt riadenia informatizácie verejnej správy
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Kritické faktory úspešnosti zavedenia elektronických služieb
Pri realizácii akýchkoľvek projektov je potrebné zvažovať prijateľnosť miery rizika a negatívnych
dopadov, ktoré môže projekt priniesť, a preto v závere uvádzame sumarizáciu potenciálnych rizík
zavedenia elektronickej verejnej správy:
• Nedostatočné legislatívne podmienky vo forme vypracovania, schválenia, resp. novelizácie
zákonov, zákona o elektronickej verejnej správe. Optimalizácia procesov a zavedenie
elektronických služieb si bude vyžadovať okrem spomínanej analýzy legislatívy aj legislatívne
úpravy, ktoré ak nebudú v príslušnom čase schválené, môžu narušiť jeho logickú následnosť
zavádzania elektronických služieb. Môže dôjsť k tomu, že nebude zabezpečená integrita
informačných systémov, neúplné riešenie alebo riešenie po častiach. Výsledkom budú zvýšené
náklady na zavedenie elektronických služieb do praxe, pričom najvyšší stupeň synergického
efektu je možné dosiahnuť zavedením elektronických služieb tak, ako sú popísané v tomto
dokumente.
• Nedostatočné zvládnutie zmien súvisiacich s optimalizáciou pracovných procesov.
Zavedenie elektronických služieb bude mať za následok zmenu pracovných procesov. Z tohto
dôvodu je potrebné venovať dostatok času a prostriedkov vzdelávaniu pracovníkov
poskytovateľov verejných služieb.
• Nedostatočná spolupráca v procese riešenia a po zavedení systému. Kompetencie
jednotlivých riešiteľských tímov musia byť presne vymedzené, aby nedošlo k realizácii
čiastkových, vzájomne nekompatibilných riešení. Toto je nevyhnutné zabezpečiť jednotným
riadením a predovšetkým spoluprácou celého vývojového a implementačného procesu.
• Nedosiahnutie štandardizácie potrebných vstupov z ostatných informačných systémoch
rezortov. IS nových navrhnutých elektronických služieb budú integrálnou súčasťou ostatných
dotknutých IS používaných verejnou správou. Z tohto dôvodu bude potrebné definovať
štandardy pre výmenu a používanie dát medzi informačnými systémami rezortov.
• Nedostatočné zadanie dátového modelu pre informačný systém ako dôsledok obtiažnosti
definovania užívateľských požiadaviek pre cieľový systém aj v súvislosti s vyvolanými
organizačnými zmenami. Presne definované zadanie informačného systému je jedným z
najdôležitejších predpokladov pre úspešný vývojový a implementačný proces. V prípade
nenaplnenia tejto podmienky dôjde k zvýšeniu nákladov na vývoj a implementáciu
informačného systému a k strate času v dôsledku zmien vyvolaných dodatočnými definíciami a
spresneniami zadania.
• Obtiažna modernizácia alebo zmena existujúcich informačných systémov verejnej správy.
Implementácia elektronických služieb môže vyvolať zmeny v existujúcich a používaných IS.
Finančnú a technickú náročnosť zmien je potrebné presne analyzovať a proces zmien efektívne
riadiť. Negatívnym dôsledkom nezabezpečenia procesu zmien existujúcich systémov môže byť
realizácia čiastkových riešení, strata integrity modelu elektronických služieb, zvýšenie
nákladov na jeho vývoj a implementáciu.

• Nedostatočné financovanie projektu. Dodržanie navrhovanej metodológie predpokladá, aby
pri financovaní zo strany štátneho rozpočtu nedochádzalo k znižovaniu, resp. k jeho prerušeniu.
Táto skutočnosť by mala za následok stratu integrity všetkých dotknutých IS, zvýšenie
celkových nákladov a ohrozenie projektu vyplývajúce z možnej fluktuácie ľudských zdrojov.
• Nedostatočné organizačné zabezpečenie. Keďže informatizácia verejnej správy na Slovensku
je mimoriadne zložitým a rozsiahlym projektom, bude si vyžadovať kvalitné odborné
a personálne zabezpečenie, ktoré musí efektívne delegovať a koordinovať úlohy a realizovať
zásadné rozhodnutia súvisiace s informatizáciou spoločnosti.
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