Stanovisko Výkonného výboru Slovenskej informatickej spoločnosti
k návrhu Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy
a k stavu informatizácie na Slovensku
prijaté dňa 11.11.2015
Výkonný výbor Slovenskej informatickej spoločnosti (SISp) nesúhlasí s predloženým návrhom
Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy, pretože k nej má nasledovné zásadné
pripomienky:
1. V materiáli chýba zhodnotenie súčasného stavu informatizácie, vrátane naplnenia
koncepcie informatizácie verejnej správy z roku 2008.
2. V materiáli chýba merateľný cieľový stav, ktorý sa chce predloženou koncepciou dosiahnuť,
vrátane zásadných krokov, ktoré k nemu povedú. Cieľom koncepcia nemá byť informatizácia
súčasného stavu, ale má byť naviazaná na budúce zmeny vo fungovaní verejnej správy pri poskytovaní
služieb občanom.
3. Úspešnosť procesu informatizácie, v ktorom je nevyhnutná koordinácia štátnych inštitúcií
a samosprávy, vyžaduje stanoviť zodpovedného nositeľa procesu na úrovni podpredsedu vlády
a vytvoriť oficiálny priestor pre koordináciu aj za účasti zástupcov informatickej komunity.
4. Súčasťou procesu informatizácie musí byť odborná oponentúra prípravy a priebehu
projektov prostredníctvom oponentskej rady a verejná kontrola efektívnosti vynaložených
prostriedkov.
5. Návrh koncepcie stotožňuje verejnú správu iba so štátnou správou a takmer vôbec sa
nezaoberá informatizáciu samosprávy, pričom tá rieši viacero agend, ktoré sa týkajú veľkého počtu
obyvateľov. Koncepcia tiež vôbec nerieši problém, ako pripraviť používateľa na využite výhod
informatizácie verejnej správy.
Výkonný výbor SISp žiada predloženú koncepciu prepracovať v zmysle týchto zásadných
pripomienok a predložiť ju znovu na pripomienkovanie.
Výkonný výbor SISp ďalej vyjadruje celkovú nespokojnosť so stavom informatizácie na
Slovensku a s výsledkami operačného programu Informatizácia spoločnosti vo vzťahu k efektívnosti
vynaložených prostriedkov a prínosov pre obyvateľov krajiny. Vyjadruje podporu výzve
Slovensko.digital a rovnako žiada, aby pri ďalšom postupe informatizácie s finančnou podporou
operačného programu Integrovaná infraštruktúra boli využité princípy transparentnosti a participácie,
orientácie štátnych IT služieb na občana spolu verejnou kontrolou efektívnosti investícií do IT
a verejnou kontrolou prípravy a riadenia projektov.
Slovenská informatická spoločnosť ponúka svoju odbornú kapacitu pri príprave koncepčných
materiálov a pri príprave nevyhnutnej diskusie o ďalšom postupe informatizácie, práve z hľadiska
participácie informatickej komunity ako aj verejnej kontroly procesov informatizácie na Slovensku.

