
Správa o stave eGovernmentu 
a čo ďalej?



Program
1. Čo a prečo robíme + aké sú závery - Ľubor Illek
2. Elektronické služby - Jano Suchal
3. Ľudské zdroje v oblasti IT - Vlado Raučina
4. Efektívne obstarávanie - Peťo Kulich
5. Riadenie informatizácie - Ľubor Illek

diskusia celý čas, chlebíčky potom



Ako S.D
dokument písalo



...naše země nevzkvétá

• nič sa nezmenilo!

• zlý záujem, neschopnosť VS, slabé odborné riešenia

• systematický pohľad + odstup aj pre laikov

• work in progress

• toto nie je náhrada za iné hodnotenia



Čo je to ten eGovernment?

1. Elektronické služby

2. Programy eGov

3. Projekty eGov



Programy eGov
• veľa dokumentov, plánov, úloh

Náš pohľad:
• program eGov na jednom mieste

• Cieľ, Plán, Riešenie, Progres

• stav: V poriadku, Problémy, Zlyháva



• Riadenie údajov: 1x a dosť, MyData, OpenData, Ref. udaje
• Lepšie služby
• OpenAPI
• Autentifikácia a autorizácia + eID, mID, podpisovanie
• Centrálna architektúra eGovernmentu
• Vládny cloud: IaaS, PaaS+licencie, SaaS, Hyb. cloud
• Počítačová sieť a infraštruktúrne služby
• Informačná bezpečnosť
• VO: PTK, Delenie zákaziek, Vendor-lock-in, Ceny, Metóda
• Ľudské zdroje v oblasti IT





Čo teda ďalej?

• Nové buzzwordy nepomôžu
• Dobrých nápadov je už dosť
• Sústreďme sa na to ako niečo urobiť



Priority

1. Riadenie informatizácie

2. Elektronické služby

3. Ľudské zdroje

4. Efektívne verejné obstarávanie



Elektronické 
služby



Elektronické 
služby



Elektronické 
služby



Čo sme hodnotili?
- Stav elektronických služieb štátu

- ťažko plošne kvantifikovateľné, v SR slabá dostupnosť údajov
- hodnotenie očakávanej kvality služieb v kontexte komerčného 

sektora
- časté problémy (od používateľov el. služieb štátu)

- Stav a plnenie relevantných strategických dokumentov
- NKIVS
- Strategická priorita: Interakcia s verejnou správou, životné situácie 

a výber služby navigáciou
- Strategická priorita: Multikanálový prístup





Dnešný stav (používateľský zážitok)
- Používateľ má veľký problém el. služby používať

- “Papierové procesy na obrazovke”
- “Jednoduchšie je to ísť vybaviť osobne”
- “Internet Explorer 7+ s ActiveX”
- “Výber poskytovateľa kryptografických služieb: Knižnica PKCS#11”

- Fragmentované služby 

- Neexistujúce proaktívne služby





Dnešný stav (riadenie)
- Služby/Projekty sa po nasadení do prevádzky takmer 

nemenia

- Chýba centralizácia / silná nadrezortná koordinácia
- životné situácie
- dodržiavanie plánu a pravidiel (štandardy, zákony!)



Dnešný stav (čo sa podarilo)
- Platba kartou

- Dizajn manuál

- Elektronické schránky

- BRISK: Návrh metodiky pre benchmark životných situácií z 
pohľadu behaviorálnych intervencií + Vyhodnotenie 25 
životných situácii

- Zákon proti byrokracii (projekt OverSi)



Priority (existujúce projekty)
- Odstránenie “blockerov” (včera bolo neskoro)

- mobilné eID
- znižovanie potrebnej úrovne autorizácie úkonov
- zjednotiť (vizuál, slovník) pre najčastejšie “cesty” používateľa 

(prihlásenie, podpisovanie, podanie, schránka)

- Systematický zber spätnej väzby a inkrementálne 
vylepšovanie služieb (ASAP)

- Zber, zverejňovanie a vyhodnocovanie metrík používania 
služieb (povinnosť)



Priority (budúcnosť)
- Zapojenie používateľov do celého cyklu vývoja

- Zamerať sa na životné situácie ako celky
- vytvoriť interaktívne “návody” (quick win)
- použiť výsledky optimalizačného projektu MV

- Optimalizácia procesov (cieľ)

- Open API (cieľ)







Ľudské zdroje v 
oblasti IT



Ľudské zdroje - vstupy

• Štát je najväčší zákazník v oblasti IT v SR
• OPII - desiatky IT projektov = stovky miliónov €
• OP EVS - efektívne procesy
• Kto zvykne pripravovať štúdie k projektom?
• Dokumenty - NKIVS, Zákon o ITVS
• Na Slovensku chýba viac než 10 000 ľudí v oblasti IT
• Kto prehráva súboj o špecialistov?
• Je možný kvalitný eGov bez adekvátnych interných 

zdrojov?



Ľudské zdroje - čo hovorí NKIVS

• NKIVS definuje ľudské zdroje v oblasti IT ako 
“Kvalifikovaný IT personál”

• Spracovať Koncepciu riadenia ľudských zdrojov v IT do 
6 mesiacov od schválenia NKIVS (pôvodne do 1.4.2017)

• “... za účelom efektívneho riadenia e-Government-u sa presadí  
cielené budovanie interných kapacít na riadenie IT verejnej správy”

• Výrazne sa posilní kapacita ľudských zdrojov na IT 
oddelení 

• Posilníme interné personálne kapacity a zabezpečíme 
zdieľanie skúseností a najlepších praktík zo zahraničia



ĽZ - analýza súčasného stavu 1
• Vykonaná v lete 2018 v 16 OVM - ukázala najmä tieto slabé miesta:
• Nedostatočné pokrytie kapacít IT špecialistov na legislatívou 

určených pozíciách
• Stratégia rozvoja IT, KRIS, kybernetická bezpečnosť, dátový kurátor, IT architekt
• Častá kumulácia funkcií alebo len pro-forma určenie zodpovednosti

• Problém s obsadzovaním voľných IT pozícií
• Nízke finančné ohodnotenie v porovnaní s komerčným sektorom
• Extrémne rozdiely v odmeňovaní oproti komerčnej sfére sú najmä v BA a KE
• Negatívne vnímanie štátu ako zamestnávateľa
• Nepružný systém prijímania a odmeňovania pracovníkov



ĽZ - analýza súčasného stavu 2
• Nedostatočne definované vzťahy medzi útvarmi IKT a vecnými 

vlastníkmi procesov (“biznisom”)
• Vplyv na efektívnosť a funkcionalitu budovaných a prevádzkovaných IS
• Veľmi málo používané “maticové riadenie” projektov

• Absencia procesných a IT analytikov v OVM
• Nie je možné posúdiť (ne)efektívnosť dodávok z externého prostredia

• Legislatívne zmeny nezohľadňujú možnosti a kapacity IT
• Často sa meniaca legislatíva
• Neprimerane krátke termíny na implementáciu IS
• Nedostatočné vyčíslenie finančných a personálnych zdrojov v doložkách vplyvov 



ĽZ - cieľ (?!)
• Cieľ nie je definovaný v žiadnom zo schválených materiálov

• Vybrať, prijať a následne udržať optimálny počet a 
profesijné zloženie IT odborníkov v štátnej a verejnej 
správe (na interných alebo „zdieľaných“ pozíciách), 
zabezpečiť ich odborný rast, vzdelávanie a motiváciu, 
vedúce k plnohodnotnému plneniu požadovaných 
úloh



ĽZ - riešenie (Koncepcia RĽZ) 
• Štandardizovať riadenie IT („upratať“) = Referenčný 

kompetenčný model, 
• Posilniť strategické roly o interné kapacity
• Lepšie motivovať a zaplatiť interné zdroje
• Zdieľanie ľudských zdrojov na centrálnej úrovni
• Presun (čiastočný) výkonu práce do regiónov
• Efektívnejšie využívanie externých zdrojov a posilnenie 

interných a zdieľaných zdrojov
• Dlhodobá systematická práca so študentmi a seniormi vo veku 

50+ pri obsadzovaní pracovných pozícií na centrálnej úrovni



ĽZ - čo ďalej
• Implementácia Referenčného kompetenčného modelu z 

Koncepcie RĽZ v IT ako súboru opatrení
• vymenovať impementačný tím ie RĽZ 

• Spoluzodpovednosť útvarov IKT a vlastníkov procesov pri 
budovaní IS (úroveň strategického riadenia eGov a OVM)

• Budovanie centrálnych kapacít pre zdieľané zdroje
• Aktívne HR v oblasti IT - na centrálnej úrovni aj na úrovni OVM
• Efektívny outsourcing a obstarávanie externých zdrojov - 

zriadenie digitálneho trhoviska namiesto mega konzultačných 
zmlúv



ĽZ - memento
• Nedostatočnosť stavu ľudských zdrojov – po 

kapacitnej aj odbornej stránke – je práve tá časť 
informatizácie verejnej správy, ktorá je v súčasnosti 
väčšinou odborného spektra vnímaná ako kľúčová 
príčina zásadného zlyhávania v progrese v ostatných 
programoch eGovernmentu

• Žiaľ tému ľudských zdrojov, ktorej riešenie potrebuje dlhý čas, verejná 
správa doteraz iba pasívne „tlačila pred sebou“, bez systematickej 
snahy riešiť ju



Efektívne 
obstarávanie v 

oblasti IT



Čo sme hodnotili a ešte budeme 
hodnotiť?
Hodnotili sme
- Prípravné trhové konzultácie
- Rozdeľovanie zákaziek na časti

Plánujeme hodnotiť
- Prípravné trhové konzultácie - progres
- Rozdeľovanie zákaziek na časti - progres
- Lock-in
- Používané postupy pre obstarávanie IKT
- Dátová analýza verejných obstarávaní v IKT



Ako vidíme dnešný stav?
Prípravné trhové konzultácie

- neexistuje KPI (NKIVS alebo iné dokumenty)
- málo využívaný inštitút vo VS + nízka skúsenosť
- málo príkladov dobrej praxe vo VS
- viac ako 90% firiem považuje za vhodný inštitút



Ako vidíme dnešný stav?
Rozdeľovanie zákaziek na časti 

- existuje KPI (NKIVS) = 75% projektov < 5 mil EUR
- obstarávané “monolitické” a veľké riešenia
- nízka miera kvality a detailu odôvodnení
- málo príkladov dobrej praxe vo VS



Čo sú priority do budúcnosti?

1.
Koľko v priemere trvá verejné obstarávanie?

OR SR
Oznámenie o vyhlásení VO z 14.12.2018



Čo sú priority do budúcnosti?

2.
Register vylúčených osôb

PHZ = 2 190 000 EUR bez DPH
Víťazná ponuka = 600 010 EUR bez DPH



Čo sú priority do budúcnosti?

3.
Výdavky štátneho rozpočtu na prevádzku IKT

500 mil EUR



Čo sú priority do budúcnosti?
3 koncepčné roviny

- Hodnota za peniaze
- Rýchlosť obstarávania a delivery výsledkov
- Aktívne usmerňovanie, štandardizácia a vzory



Čo sú priority do budúcnosti?
Hodnota za peniaze

- koncepčné a dlhodobejšie plánovanie nákupov v IKT + 
dodržiavanie plánu

- aktívna a otvorená komunikácia s trhom

- zvýšenie súťaživosti
- vstup nových dodávateľov - MSP, špecializované subjekty
- aukcie



Čo sú priority do budúcnosti?
Hodnota za peniaze

- kvalitatívne výberové kritériá
- PoC
- objektívne kritériá

- efektívna prevádzka IS
- SLA - výdavky + SLA parametre 
- cenník služieb privátneho cloudu



Čo sú priority do budúcnosti?
Rýchlosť obstarávania a delivery výsledkov

- agilné spôsoby obstarávania pre potreby IKT:
- procesná stránka VO
- obsahová stránka VO

- delivery menších funkčných celkov

- hybridizácia vládneho cloudu:
- nákup a používanie komerčných cloudových služieb

- aktívne predchádzanie lock-in stavom



Čo sú priority do budúcnosti?
Aktívne usmerňovanie, štandardizácia, vzory

- dátová analýza verejných obstarávaní

- špecifické usmernenia vs. plošné a komplexné opatrenia

- case studies a lessons learned

- štandardizácia:
- stanovenie PHZ
- podmienky účasti

-



Riadenie eGov



Plán!

• Best effort   ⇒   Riadený postup

• Založený na výsledkoch

• Dodržiavaný

• Monitorovaný



Koordinácia

• 1 eGovernment

• Rola a kapacita ÚPVII

• Špecifiká verejnej správy?

• Centrálne vs. vlastné riešenia



Malé veci, efektívne

• OPIS projekty    ⇒    konkrétne riešenia

• Výsledky!

• Plošne, rýchlo

• Zdroje, na priority, málo byrokracie

• Riadené zlyhania



Predpoklady

• Reálna priorita štátu

• Dôvera

• Hovorme si pravdu

• Využime prednosti IT sektora

...zlý záujem? ...rola firiem?


