Strategické priority NKIVS
Workshop 04.04.2017

Všeobecné informácie

NKIVS uložila ÚPPVII podrobnejšie rozpracovať 10 strategických priorít:
1.

Multikanálový prístup

2.

Interakcia s verejnou správou, životné situácie a výber služby navigáciou

3.

Integrácia a orchestrácia

4.

Rozvoj agendových informačných systémov

5.

Využívanie centrálnych spoločných blokov

6.

Riadenie údajov a Big data

7.

Otvorené údaje

8.

Vládny cloud

9.

Komunikačná infraštruktúra

10. Informačná a kybernetická bezpečnosť

Organizácia pracovných skupín
K9.0 Koordinácia úloh z NKIVS
K9.3 Architektúra
Strategická
architektúra VS
Architektonický
rámec VS
Referenčné
architektúry

K9.4 Lepšie dáta
SP: Riadenie
údajov

SP: Otvorené
údaje

K9.5 Lepšie služby
SP: Multikanálový
prístup

SP: Integrácia
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K9.1 Delivery

K9.6 Digitalizácia agend VS
SP: centrálne
SP: Rozvoj AIS
spoločné bloky
K9.7 Vládny cloud
SP: Vládny cloud

SP: Komunikačná
infraštruktúra

K9.8 Kybernetická bezpečnosť
SP: Kybernetická
bezpečnosť
K9.2 Governance

Detailný
akčný
plán
SP: Interakcia s
VS, ŽS a navigácia

Aktuálne schválené dokumenty
Plán prípravy súviciach dokumentov k Národnej koncepcii informatizácie verejnej správy
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Prvé štyri strategické priority schválené v Rade pre digitalizáciu
verejnej správy a jednotný digitálny trh
Rada vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh dňa 28.2.2017 prerokovala a schválila
dokumenty z pracovných skupín Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy k strategickým prioritám, a to:
1) Vládny cloud - vedúci pracovnej skupiny K9.7 Vládny cloud
2) Manažment údajov - vedúci pracovnej skupiny K9.4 Lepšie dáta
3) Multikanálový prístup - vedúci pracovnej skupiny K9.5 Lepšie služby
4) Integrácia a orchestrácia - vedúci pracovnej skupiny K9.5 Lepšie služby
Dokumenty poskytujú vstupy pre Detailný akčný plán informatizácie verejnej správy 2016-2020
Je nevyhnutné, aby povinné osoby aplikovali závery z uvedených dokumentov v rámci spracovania svojich koncepcií
rozvoja informačných systémov a štúdií uskutočniteľnosti pre OP II.

Ďakujem za pozornosť

https://metais.finance.gov.sk/help

http://informatizacia.sk/strategicke-priority-erf/24190s

