Analýza stavu informatizácie verejnej správy
Podrobná analýza stavu informatizácie verejnej správy bola spracovaná ako súčasť materiálu Strategický dokument pre
oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry prístupovej siete novej generácie (2014 – 2020), ktorý bol schválený
vládou Slovenskej republiky dňa 8.1.2014. V analýze boli zohľadnené očakávané výstupy Operačného programu
Informatizácia spoločnosti z programového obdobia 2007 až 2013, ktorými Slovensko dosiahlo výrazné pokroky v
implementácii eGovernmentu.
Podrobná analýza stavu informatizácie verejnej správy, ktorá bola spracovaná v Strategickom dokumente pre oblasť
rastu digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry v kapitolách „3 Stav a trendy informačnej spoločnosti vo svete v porovnaní
so Slovenskom“, „4 Operačný program Informatizácia spoločnosti“ a „5 SWOT analýza a odporúčania pre Slovensko“ tvorí
prílohu č. 1.
Realizované projekty zabezpečili poskytovanie elektronických služieb verejnej správy na transakčnej úrovni. Začala sa
vydávať eID karta, čím je umožnená autentifikácia a autorizácia občana. K 31.12.2015 bolo vydaných 1 300 000 kariet, z
ktorých šifrovací certifikát a ZEP má aktivovaný 70 000 občanov. K uvedenému dátumu bolo vydaných 2 900 000 osvedčení
o evidencii vozidla formou karty s čipom. Boli implementované tri zo základných registrov, a to Register fyzických osôb,
Register adries a Register právnických osôb (Register priestorových informácií bude ukončený v septembri 2016), a
implementované spoločné moduly ústredného portálu verejnej správy, ktorý predstavuje jednotný bod prístupu k
elektronickým službám verejnej správy, a prostredníctvom ktorého bolo k 31.12.2015 poskytovaných 900 elektronických
služieb. Fyzických a právnickým osobám sú zriaďované elektronické schránky na elektronické doručovanie. Elektronické
služby sú tiež asistovane poskytované na integrovaných obslužných miestach. K 31.12.2015 bolo v prevádzke 600
pracovísk integrovaných obslužných miest na pracoviskách Slovenskej pošty a.s.
Prehľad súčasného stavu základnej strategickej architektúry verejnej správy so stavom k 31.12.2015 tvorí prílohu č.
2. Prehľad obsahuje realizované agendové informačné systémy, ktoré boli zrealizované projektmi OPIS. Zoznam
ukončených projektov OPIS tvorí prílohu č. 3. Záverečné aktivity deviatich projektov OPIS boli presunuté do Operačného
programu Integrovaná infraštruktúra, pričom presun uvedených projektov do OPII zásadne neovplyvňuje výsledky analýzy.
Zoznam projektov OPIS s fázovaním tvorí prílohu č. 4.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1083/2006, aktuálnou verziou Systému riadenia štrukturálnych a Kohézneho fondu na
programové obdobie 2007 – 2013, schváleným Plánom hodnotení boli spracúvané hodnotiace správy Operačného
programu Informatizácia spoločnosti na roky 2007 – 2013. Hodnotiace správy sú dostupné na
http://www.opis.gov.sk/hodnotiace-spravy/.
Požiadavky na integráciu medzi orgánmi verejnej moci sú realizované ad-hoc riešeniami, realizácia integračných zámerov
si vyžaduje dohodu medzi poskytovateľom a konzumentom. Ministerstvo financií SR začalo prostredníctvom programovej
kancelárie sledovať medziprojektové závislosti, ktoré smerujú k integrácii informačných systémov verejnej správy. Stav
medziprojektových závislostí k 31.12.2015 je zmapovaný v prílohe č. 5.
Implementácia takto rozsiahlej zmeny informatizácie verejnej správy neprebieha bezproblémovo, ale Slovensko získalo
cenné skúsenosti a vybudovalo potrebné kapacity a kompetencie nutné pre ďalšie zlepšovanie procesu informatizácie.
Investície do eGovernmentu výrazne podporujú rozvoj digitálnej ekonomiky, ktorá má potenciál významne prispievať k rastu
HDP, zamestnanosti a celkovej konkurencieschopnosti hospodárstva. Slovensko si uvedomuje svoje slabé stránky ku
ktorým patrí najmä meškajúce dobudovanie chýbajúcich pevných širokopásmových pripojení ako aj pomalšie nasadzovanie
služieb eGovernmentu, či obmedzené kapacity pre zavádzanie informačných riešení vo verejnej správe.
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