
Návrh Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy SR 

- pripomienky Slovensko.Digital 
16.11.2021 

MIRRI predložilo 3.11.2021 do medzirezortného pripomienkového konania návrh Národnej koncepcie 

informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky. Nižšie uvádzame pripomienky k tomuto návrhu 

za združenie Slovensko.Digital. 

Pripomienky považujeme za zásadné.  

--- 

K celému dokumentu: 

Tento dokument NKIVS má mimoriadne nízku kvalitu. Žiadame v tomto stave ho neschvaľovať, alebo 

uvádzať v ňom ciele/opatrenia najviac do roku 2024 a súčasne naplánovať rýchlu aktualizáciu, ktorá 

bude vykonaná do max. 1 roka od schválenia tejto verzie a toto zakotviť aj do uznesení vlády. 

--- 

K Manažérskemu zhrnutiu – text „strategickým cieľom Slovenska je dosiahnuť pokrok v DESI 

indexe...“ 

Žiadame konkretizovať, do kedy zlepšenie o 40% má nastať. 

Taktiež si nemyslíme, že zlepšenie v DESI je cieľ informatizácie, a už vôbec nie jediný. Pripomíname, že 

DESI je agregovaný ukazovateľ a nie je jasné, v ktorých jeho dimenziách plánujeme (touto NKIVS) 

zaistiť uvedené zlepšenie. 

--- 

K Manažérskemu zhrnutiu – text „Základou filozofiou akčného plánu bude tzv. dvojrýchlostná 

transformácia. 

Zásadne nesúhlasíme. Detailné odôvodnenie a návrh zmeny je uvedený v príslušnej časti Návrh 

realizácie. 

--- 

K Úvodu – výpočet strategických dokumentov 

Absentuje Plan obnovy. Plán obnovy by mal rešpektovať princípy a ciele NKIVS. 

--- 

K „Vyhodnotenie NKIVS 2016...“ 

V tejto časti v žiadnom prípade nemajú byť navrhované opatrenia/riešenia vzťahujúce sa na 

budúcnosť, ani ak ide o „plánovaný stav po realizácii projektov OPII v  roku 2023“. Žiadame ich 

z vyhodnotenia odstrániť a venovať sa dnešnej realite. Okrem iného ak sa uvádza „budúci stav“, tak sa 

ďalšie časti NKIVS stávajú zbytočnými. 

--- 

K „Vyhodnotenie NKIVS 2016...“ tabuľka za vetou „Predbežný návrh hodnotenia eGOV benchmark 

za rok 2020:“ 



Uvedené parametre a hodnoty považujeme za dobrý základ pre KPI NKIVS v oblasti Lepšie služby. 

--- 

K „Vyhodnotenie NKIVS 2016...“ SP Multikanálový prístup  

Text „Povinnosť implementácie „API first“ je už dnes upravená  v §25 ods.7...“ - Toto ustanovenie 

zákona iba vytvára priestor pre otvorené API, a platí aj retrospektívne pre už existujúce služby.  

API first vnímame ako architektonický a biznis koncept, ktorý aktuálne nemá oporu v rámci 

zákona. 

Text „Štát nemá zatiaľ zadefinovaný jednotný koncept k sprístupňovaniu služieb prostredníctvom 

mobilných zariadení, čo môže viesť k značne heterogénnym výstupom a nekonzistentnému 

používateľskému zážitku“ - Máme dizajn manuál na služby. Nerozumieme, kde je problém? 

--- 

K „Vyhodnotenie NKIVS 2016...“ SP Interakcia s verejnou správou... 

Za jeden z dôležitých problémov považujeme absenciu už len používateľsky jednoducho čitateľných 

návodov, čo sme v tomto odpočte nenašli. 

--- 

K „Vyhodnotenie NKIVS 2016...“ SP Rozvoj agendových IS  

Text „Od pôvodnej stratégie sa odchýlili schválené OPII projekty najmä v  časti využívania spoločných 

stavebných blokov...“ - Tu absentuje odpočet centrálnych blokov na úrovni SR. Nerozumieme 

zmyslu tohto odseku, vyzerá len ako zbytočná časť textu. Z čoho vyplývala povinnosť pre tieto 

infraštruktúrne služby EU? 

Text „Východiskom pre tvorbu NKIVS 2021 sú nasledovné pretrvávajúce výzvy strategickej priority“ 

- Absentuje governance model pre stanovenie spoločného modulu.  

--- 

K „Vyhodnotenie NKIVS 2016...“ SP Vládny cloud, text „Podľa štúdií uskutočniteľností k projektom 

na zvýšenie kapacít vládneho cloudu je dostupná kapacita nedostatočná a na implementáciu 

plánovaných projektov, ktoré boli schválené v zmysle princípu „cloud prednostne“. Rozpočet 

týchto projektov až na niekoľko výnimiek je bez finančných prostriedkov na nákup hardvéru (HW) 

a bude potrebné jeho navýšenie (graf nezohľadňuje posun v realizácii plánovaných projektov).“ 

K tomuto tvrdeniu chýba seriózna analýza zdrojov. Ide o veľmi zjednodušený  a účelový pohľad. 

 

Je potrebné rozlišovať medzi dostupnými zdrojmi, reálne alokovanými a reálne používanými 

zdrojmi. 

 

Zároveň princíp cloud prednostne bol/je a to aj pre privátnu časť aplikovaný plošne na všetky 

typy projektov a dôležitosti dát. Výsledným efektom je, že nie dôležité dáta sú prevádzkované 

na špecializovanom prostredí, t.j. privátnej časti. 

 

Riešenia: 

- zaviesť cenník 

- umiestňovanie IT riešení do verejných cloudov 

- investície, ktoré zabezpečia udržateľnosť doteraz realizovaných investícií  

- silná cloudová kancelária, ktorá si bude robiť svoju robotu.  



--- 

K „Vyhodnotenie NKIVS 2016...“ SP Vládny cloud, tabuľka „využitie vládneho cloud“  

Ako uvádzame vyššie, ide o veľmi zjednodušený pohľad. Je potrené ho upraviť.  

 

Je potrebné tento pohľad rozbiť na drobnejšie: 

- dostupné zdroje 

- reálne alokované zdroje 

- reálne využívané zdroje. 

 

Následne bude situácia v inej perspektíve. 

--- 

K „Vyhodnotenie NKIVS 2016...“ SP Vládny cloud 

Text „Jeden z dôvodov nevyužívania je nedostatočné know-how na strane SVS v prípade nákupu 

týchto služieb.“ - Z nášho pohľadu ide skôr o problém, že neboli vytvorené centrálne nákupné 

kanáli. MIRRI a cloudová kancelária by mali takéto kanáli vytvoriť.  

Časť „Východiskom pre tvorbu NKIVS 2021 sú nasledovné pretrvávajúce výzvy strategickej priority“ 

-  chýba: Služby privátnej časti vládneho cloudu nezodpovedajú definícii cloudových služieb.  

Časť „Východiskom pre tvorbu NKIVS 2021 sú nasledovné pretrvávajúce výzvy strategickej priority“ 

– chýba:  1) Služby Govnet nedosahujú kvalitatívne parametre konkurenčné s komernčnými 

poskytovateľmi 2) VS a OVM si často okrem pripojenia do Govnet platia komerčné pripojenie 

do siete internet, čo zvyšuje náklady a aj bezpečnostné riziká 

--- 

Kap. 1.2 text „Efektívne IT: Zvyšuje hodnotu...“ 

Chýba tu jednoduchá ekonomická vízia a to, že dochádza k optimalizácii nákladov na IT a sú zavedené 

mechanizmy a brzdy zamedzujúce nekontrolovanému rastu nákladov.  

--- 

Kap. 1.2 časť Ciele, text „Dostupnosť dát pre vybrané kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele 

nebola počas spracovania NKIVS 2021 dostatočná. Z tohto dôvodu niektoré ukazovatele cieľov 

nemajú určenú súčasnú a plánovanú hodnotu.“ a jednotlivé KPI 

Považujeme za extrémne nezmyselné schvaľovať strategický dokument bez poznania súčasného stavu 

kľúčových ukazovateľov a bez určenia konkrétneho cieľa pomocou ich budúcich hodnôt.  

Žiadame dokument v takomto stave nechvaľovať, alebo naplánovať rýchlu revíziu, viď. pripomienka 

k celému dokumentu. 

--- 

Kap. 1.2 Cieľ 1.1 KPI „Podiel elektronických podaní na celkovom počte podaní v sledovaných službách verejnej 

správy (zdroj: MetaIS)“ 

Hlboko nesúhlasíme so sústredením sa výhradne na “elitné služby”, pričom všetky ostatné sú takto 

absolútne mimo záujmu, t.j. mimo rámca čo s nimi chceme dosiahnuť. 

--- 



Kap. 1.2. Cieľ 1.2 KPI „Kumulatívny počet vyriešených podnetov  osôb v sledovaných službách (zdroj: lepšie služby, 

alebo ekvivalent)“ 

“Počet” vyriešených problémov je zlý ukazovateľ, lebo absolútne nie je jasné, čo je “jeden podnet”.  

Tento KPI nahradiť radšej určením koľko z evidovaných podnetov bude vyriešených.  

--- 

Kap. 1.2 Cieľ 1.3 KPI „Počet konzumovaných objektov evidencie v centrálnej správe referenčných údajov“ 

Tomuto KPI nerozumieme presne ani my, ako by teda mohol byť dobre zrozumiteľný pre manažérov, 

ktorým je NKIVS určená? 

 

Tu navrhujem merateľný ukazovateľ: celkový počet vypĺňaných kolóniek v elektronických podaniach, 

a aj predvyplnených položiek. Cieľ je tento parameter znižovať.  

 

Zároveň “lepšie údaje” majú byť v prioritnej osti 2, kam treba presunúť aj tento KPI. 

--- 

Kap. 1.2 Cieľ 1.3 KPI „Podiel podaní v sledovaných proaktívnych elektronických službách na celkovom počte podaní 

sledovaných elektronických služieb“ 

Veľmi nejasný KPI. Čo sú to “proaktívne podania”? Veď ak niekde VS koná proaktívne, tak proces 

práveže nezačína podaním občana... 

--- 

Kap. 1.2 Cieľ 1.4. KPI „Podiel sledovaných elektronických služieb, realizovaných ako komplexné životné situácie (z 

atomických na bezproblémové zreťazené), vybavených plne elektronicky (úroveň elektronizácie 4 a viac)“ 

Nie je jasné o podiel čoho ide, konkrétne, čo je v jeho menovateli.  

--- 

Kap. 1.2 Cieľ 1.4 KPI „Počet sledovaných elektronických služieb ktoré je možné vybaviť z mobilu alebo asistovane“ 

Tu očakávame v budúcom stave skrátka „všetky“. A nie zo “sledovaných”, ale zo všetkých.  

--- 

Kap. 1.2 Ciele pre prioritnú os 2 

Žiadame pridať cieľ “Verejná správa prepojená údajmi”, v ktorom budú nasledovné merateľné 

ukazovatele: 

- Používanie referenčných údajov – v cieľovom stave všetky OVM stotžňujú vstupujúce údaje s 

referenčnými a nevytvárajú žiadne vlastné evidencie referenčných údajov.  

- Kvalita údajov – pre všetky sledované registre určiť cieľový stav kvality.  

--- 

Kap. 1.2 Cieľ 2.1 

Nesúhlasíme s týmto cieľom, toto nie je eGov/IT cieľ. 
--- 

Kap. 1.2 Cieľ 2.1 KPI „Počet úsekov verejnej správy, v ktorých bola realizovaná digitálna transformácia (zdroj 

MetaIS)“ 



Absolútny nesúhlas. Ani nevieme, čo asi tá digitálna transformácia je, ako môžeme plánovať kde sa 

zrealizuje? 

--- 

Kap. 1.2 Cieľ 2.2 KPI „Počet nasadených SaaS riešení v sledovaných SVS vo verejnej správe“ 

“Počet SaaS riešení” nevypovedá o úrovne digitalizácie. 

--- 

Kap. 1.2 Cieľ 2.2 KPI „Podiel systémov sledovaných SVS, ktoré sú prevádzkované na CLOUD NATIVE technológií“ 

“Cloud native” nie je vec digitalizácie VS, ale efektívneho IT, čo je k kapitolu nižšie.  

--- 

Kap. 1.2 Cieľ 2.3 KPI „Počet otvorených údajov publikovaných na data.gov.sk sledovaných systémov (zdroj: 

data.gov.sk)“ 

Absolútne nesúhlasíme s tu uvedenými hodnotami. Veď len na portáli mesta BA je dosť datasetov, aby 

totálne naplnili tento KPI. 

 

Nahradiť: publikovanie otvorených údajov, kde cieľový stav je že všetky OVM majú zverejnené 

publikačné minimum a súčasne všetky prioritné datasety sú publikované.  

--- 

Kap. 1.2 Ciele pre prioritnú os 3 

Úplne absentuje KPI smerujúce k budovaniu odborných kapacít na strane VS.  

 

V zmysle vyhlášky sú definované pozície, ktorými musí OVM disponovať, aby bolo schopné uriadiť 

projekt. 

 

KPI nech povie % OVM, ktoré majú vybudované tieto pozície. 

--- 

Kap 1.2 Cieľ 3.1 

Pod úžitkovou hodnotou si predstavujeme úžitok v takýchto rovinách:  

- ekonomická rovina 

- technická rovina 

- ergonomická/používateľská rovina 

 

Ekonomická rovina: 

- udržateľné náklady na rozvoj a prevádzku 

- rast produktivity prace 

 

Technická rovina: 

- rozširovatelnosť 

- modularita 

- prepoužitelnosť 

 

Ergonomická rovina: 

- to by malo byť riešené v časti lepšie služby. 



 

Čiže KPI pre tento cieľ je potrebné nadefinovať nanovo a systematickej štruktúre, ktorá bude 

odzrkadľovať definíciu úžitkovej hodnoty. 

--- 

Kap. 1.2 Cieľ 3.1 KPI „Podiel štátnych zamestnancov vykonávajúcich opakovanú činnosť, štandardizovanú činnosť, 

vykonávajúcich činnosť vo vymedzenom úseku štátnej správy, vykonávajúcich dozor, kontrolnú a inšpekčnú činnosť na 

celkovom počte úradníkov štátnej správy (zdroj: Úrad vlády SR)“ 

Pri tomuto ukazovateli ani nerozumieme, čo sa ním chcelo povedať.  

--- 

Kap. 1.2 Cieľ 3.2 KPI „Počet sledovaných projektov, v ktorých trvanie prípravy, obstarávania a vývoju systémov je do 

24 mesiacov (zdroj: metais)“ 

Rozlišoval by som 2 momenty: 

- VO 

- Delivery 

 

A stanovil by som KPI pre každý z týchto momentov.  

 

Napr. ak chceme skrátiť časť delivery, tak KPI by malo smerovať aj k nákupu hotových riešení alebo 

SaaS. V takomto prípade nie je problém až tak čas delivery ale VO a jeho úspešnosť.  

 

Treba rátať, že budú aj väčšie a dlhšie projekty, ale pri tých je žiadúce, aby bolo VO čo najkratšie a za 

mňa nech je aj delivery napr. 2-3 roky, ale nech ide o postupne a racionálne delivery. 

 

KPI by mal byť definovaný ako % podiel, nie ako absolútna hodnota.  

--- 

Kap. 1.2 Cieľ 3.3 KPI „Kumulatívne množstvo ušetrených výdavkov na IT oproti alternatíve AS IS (zdroj: štátny 

rozpočet: Kľúčové ukazovatele v informatizácii)“ 

Komplikovaný KPI. 

 

Zjednodušil by som to na jednoduchý ekonomický ukazovateľ - Znižovanie nákladov na IKT medziročne 

o 10%. 

--- 

Kap. 1.2 Cieľ 3.3 KPI „Priemerný náklad na transakciu a podanie sledovaných informačných systémov (zdroj: MetaIS - 

súčet podaní všetkými kanálmi služieb ISVS / ročné prevádzkové náklady na ISVS)“ 

No toto je opäť v 2 rovinách: 

- zavíesť proces a metodiku na vyhodnocovanie takýchto podaní  

- služby by mali byť rentabilné, či už vo fyzickom svete alebo digitálnom, t.j. cieľom je, aby napr. 70% 

poskytovaných služieb bolo rentabilných 

 

Viacero podaní v elektornickej podobe má znížený poplatok, ale ak podanie nie je v štruktúrovanej 

podobe, tak potom je takáto služba nerentabilná, nakoľko človek na úrade musí preklepávať podanie a 

pod. 



 

KPI by malo byť jendoduché, napr. viac ako 70% elektornickcýh služieb bude rentabilných.  

--- 

Kap. 1.2 Ciele pre prioritnú os 4 

Merateľné ukazovatele v 4.1 a 4.3 sú nevýpovedné. Navrhujeme nahradiť ich za nasledovné: 

 

Kľúčový KPI, kvantitatívny: celkové škody VS v dôsledku nedostatočnej KIB  

meranie prepočítaním škôd na určenú jednotku (ideálne Eur) podľa stanovenej metodiky, súčasťou 

okrem "klasických" priamych strát v dôsledku narušenia CIA majú byť  aj náklady na riešenie 

incidentov, vrátane ušlého času, neplnenie záväzkov VS v dôsledku incidentov, reputačné škody  

ideálny cieľový stav je 0, na konkrétne obdobie si treba stanoviť realistický cieľ na základe zistenia 

iniciálneho stavu 

 

KPI, kvalitatívny: miera pripravenosti na B incidenty 

meranie syntetickou metrikou v %, ktorej vstupmi môžu byť: schopnosť detekovať incidenty, 

schopnosť reakcie na incidenty, úroveň zabezpečenia IS, plnenie predpisaných opatrení, úroveň 

zručností používateľov 

ideálny cieľový stav je 100%, na konkrétne obdobie si treba stanoviť realistický cieľ na základe zistenia 

iniciálneho stavu 

 

Pomocný KPI, kvantitatívny: pomer nákladov investovaných do špecifických potrieb KIB  

meranie pomerom nákladov CAPEX v projektoch a OPEX pri prevádzke celkových voči špecifickým 

nákladom na riešenie KIB 

cieľový stav stanovený na 5% 

 

Správny cieľ a meranie (KPI) majú veľký význam z hľadiska riadeného postupu. Vo vzťahu KIB - 

manažment eGov pomáhajú nastaviť očakávania a reálne potreby, vrátane schopnosti manažmentu 

určiť akceptovateľné riziká a niesť za to zodpovednosť.  

--- 

Kap. 1.3 

Žiadame vložiť vysvetlenie, aké sú hlavné ciele governance:  

1. Dosiahnutie vytýčených cieľov (NKIVS), v určenom čase a zdrojmi  

2. Postup od riadenia best-effort k plánovanému 

3. Efektívnosť a transparentnosť jednotlivých aktivít OVM 

Prípadne aj určiť spôsob hodnotenia, či governance je realizované želaným spôsobom.  

--- 

Kap. 1.3  

V tejto kapitole považujeme za dôležité uviesť aj životný cyklus NKIVS, v duchu našich pripomienok k 

jej predchádzajúcim verziám. 

--- 

Kap 1.3 časť „Procesy riadenia IT“ 

Všetky tieto časti je potrebné samostatne rozpracovať a určiť v nich hlavné princípy a nástroje.  



Manažment stratégie 

V tejto časti rozpracovať aj nasledovné: 

základné rozdelenie zodpovednosti medzi kľúčových aktérov 

zavedenie jednotného (nadrezortného) a na výsledky orientovaného plánovania  

kľúčové charakteristiky KRIT ako nástroja riadenia 

mechanizmy monitorovania /sledovania stavu a postupu k napĺňaniu cieľov  

Manažment zdrojov 

V tejto časti rozpracovať aj nasledovné: 

základné mechanizmy finančného riadenia IT VS 

záväzok podpory malých OVM, text k predošlými verziám 

NKIVS: https://docs.google.com/document/d/1fa1ZefpjuwJt1mbqTz9P8wHCXyjoWiJu06xWvW9Z-

3Q/edit?usp=sharing 

mechanizmus prioririzácie investícií 

Manažment rizík 

V tejto časti rozpracovať aj nasledovné: 

mechanizmy sledovania rizík 

eskalačné postupy 

kritické závislosti na externom prostredí (t.j. prostredí mimo priamej kontroly IT VS) 

Manažment zmien 

V tejto časti rozpracovať aj nasledovné: 

mechanizmy schvaľovania projektov 

spôsob naviazania zmien/budovania IT sytémov a tvorby/smien legislatívy  

spôsob prepojenia zmien činnosti VS a zmien IT systémov  

Transparentnosť aktérov 

V tejto časti uviesť kľúčové prvky týkajúce sa transparentnosti a participácie OVM. Základom môže byť 

príslušná kapitola rozpracovania PVV. 

--- 

Kap. 1.3 časť Nástroje riadenie IT vo VS 

Jednotlivé nástroje je potrebné aspoň stručne vysvetliť. 

--- 

Kap. 1.3 RACI matica 

Žiadame schvaľovanie veľkých projektov vykonávať v Rade vlády.  

--- 

Kap. 1.4 

V SP chýba úplne časť o Komunikačnej infraštruktúre. 

 

V časti  Komunikačná infraštruktúra je potrebné adresovať ciele/témy:  

- optimalizácia nákladov 

- liberalizácia dodávateľov konektivity 

- vlastníctvo a správa koncových bodov 

https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/document/d/1fa1ZefpjuwJt1mbqTz9P8wHCXyjoWiJu06xWvW9Z-3Q/edit?usp%3Dsharing&sa=D&source=docs&ust=1637071673457000&usg=AOvVaw1ZV6q8fDBJZlInhxAM2yF4
https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/document/d/1fa1ZefpjuwJt1mbqTz9P8wHCXyjoWiJu06xWvW9Z-3Q/edit?usp%3Dsharing&sa=D&source=docs&ust=1637071673457000&usg=AOvVaw1ZV6q8fDBJZlInhxAM2yF4


- budovanie interných kapacít 

 

V časti o Dátových centrách je potrebné adresovať ciele/témy:  

- Koncepcia budovania cloudcomputingových služieb a dátových centier  

- kategorizácia dátových centier na základe potrieb 

- aktívne plánovanie a manažment plochy 

 

V časti o Vládnom cloude je potrebné adresovať ciele/témy: 

- hybridný model 

- Koncepcia budovania cloudcomputingových služieb a dátových centier  

- cieľom sú služby na úrovni SaaS 

- IaaS, PaaS len ak sú ekonomicky efektívne 

- dôraz na poolovanie zdrojov a elasticitu využívania zdrojov  

- nákladová efektívnosť a real-time sledovanie spotreby 

- jasný SLA model 

- jasný model financovania prevádzky 

- budovanie interných kapacít na správu, prevádzku 

 

V časti o Spoločných blokoch je potrebné adresovať ciele/témy:  

- proces pre stanovenie spoločných blokov 

- proces pre používanie spoločných blokov 

- cieľom sú cloudové služby 

- jasný SLA model 

- jasný model financovania prevádzky 

 

V časti o IS VS vo Vládnom cloude je potrebné adresovať:  

- cloud native a cloud smart princípy 

- konzumácia cloudových služieb prioritne na úrovni SaaS s cieľom zrýchliť vznik koncových služieb  

- aktívne plánovanie a manažment zdrojov 

- jasné pravidlá pre umiestňovania IS VS do vládneho cloudu a dátových centier  

- ekonomicky efektívna migrácia IS VS do vládneho cloudu  

--- 

Kap. 1.4 SP Zdieľané služby..., časť „Základné aplikácie VS budú zjednotené“  

Takýto výpočet by som nerobil priamo v NKIVS. 

 

Je to len výpočet od stola a v praxi sa môžu ukázať iné potreby. Ako je uvedené v pripomienke vyššie, 

je potrebné zaviesť procesy pre stanovenie a používanie spoločných blokov.  

--- 

Kap. 1.4 SP MAnažment údajov 

Nerozumieme ako je možné, že táto kapitola neobsahuje časť "referenčné údaje" a žiadame ju doplniť. 

Ide o kľúčovú oblasť pri riešení dátovej interoperability naprieč VS, ktorá už aj v súčasnosti je čiastočne 

rozpracovaná. Cieľom je, aby VS skutočne referenčné údaje aj využívala, na čo bude potrebná celá 

škála riešení, od riešenia kvality údajov, cez stotožňovanie už na vstupe, až po legislatívne podporené 

obmedzenie duplicitnej evidencie údajov v registroch.  

--- 

Kap. 1.4 SP Manažment údajov, časť Dátová etika 



Táto časť je nejasná a žiadame ju vypustiť. Verejná správa má v súčasnosti zákonom dané povinnosti a 

kompetencie pri ochrane údajov, vrátane ochrany súkromia. Nevidíme kto a aké ďalšie úvahy o 

"etických dopadoch" má v tejto oblasti realizovať (a už vôbec to nevnímame ako tému informatizácie 

VS). 

--- 

Kap. 1.4 SP Orientácia na používateľa, časť Digitálny úradník  

Táto kapitola je iba slabo výpovedná, aký presne cieľ je sledovaný. Zároveň sú v nej uvedené vzájomne 

rozporné tvrdenia - napr. že rozpracováva riešenia pre občanov, ktorý nemôžu/nevedia použiť el. 

služby, pričom ďalej v texte sú navrhované najmä riešenia v prostredí el. služieb, ako chatbot, wizard a 

pod. 

V tejto kapitole je potrebné uviesť aj ďalší plán s IOM, ktoré považujeme v súčasnej podobe za  

nefunkčný koncept. 

--- 

Kap. 1.4 SP Nákup vo VS 

V SP chýba viacero dôležitých aspektov a tém. 

 

Je potrebné adresovať nasledovné ciele/témy:  

 

Centralizácia IKT nákupov 

- governance a modely pre centrálne nákupy 

- vytvorené centrálne nákupné kanály pre hw, sw, služby 

- MIRRI ako orgán manažujúci centrálne nakupované komodity a služby  

 

Prechod k nákupu služieb 

- nový trend budovania IKT riešení 

- pilotné nákupy 

 

Znižovanie bariér pre vstup podnikateľských subjektov do VO  

- aktívne oslovovanie trhu zo strany OVM “Doing business with us” 

- PTK 

- menšie časti, menšie projekty 

- zjednodušovanie podmienok účasti 

- postupy preferujúce dialóg 

 

Postupy a mechanizmy zohľadňujúce špecifiká IKT nákupov  

- kvalita 

- opis predmetu zákazky 

- ekvivalent 

- platformy 

- lock-in - historický, budúci 

- PoC 

 

Tvorba a výmena know-how, good practice 

- Koncepcia nákupu IKT vo verejnej správe 

- MIRRI ako gestor koncepcie a témy VO IKT - posilnenie kapacít 

- case studies a best practice - spolupráca s ÚVO 

- evanielizácia voči verejnej správe 



- evanielizácia voči podnikateľským subjektom 

 

VO ako nástroj pre inováciu 

- podpora inovácií zo strany verejnej správy a umožnenie - - ich ďalšieho rozvoja 

 

Transparentnosť v rámci IKT nákupov 

- guide pre minimalizovanie konfliktu záujmov pri príprave a realizácii VO 

- minimálny štandard zverejňovaných informácií pre jednotlivé fázy  

- black list/referencie dodávateľov 

- utajované nákupy a zmluvy 

--- 

Kap. 1.4 SP Nákup vo VS časŤ Vlastníctvo a kontrola ISVS 

Doplniť minimalizovanie IS VS nakupovaných v režime + zaviesť good practice pre režimové IKT 

zákazky. 

--- 

Kap. 1.4 SP Ľudské zdroje v IT časť Definovanie kľúčových IT rolí 

Komepentnčný model by mal reagovať na veľkosť subjektu a velkosť jeho IT.  

Potrebné zaviesť proces GAP analýzy aktuálnych skills voči očakávaným na základe plánovaných 

investícií a pod. a tento proces tvorí vstup pre plán systematického vzdelávania IT zamestnancov VS.  

--- 

Kap. 1.4 SP Ľudské zdroje v IT časť Budovanie interných kapacít 

Chýba aspekt plánovania interných kapacít dobudúcna, t.j. zaviesť proces, ktorý validuje potrebu v 

čase. 

Veta „IT investície budú plánované súbežne s personálnymi kapacitami.“ - Mali by byť plánované na 

základe dostupných personálnych kapacít. 

--- 

Kap. 1.4 SP Ľudské zdroje v IT časť Centralizácia... 

Chýba konkretizácia aktivít: 

- je potrebné zaviesť formálne a aj neformálne platformy pre výmenu znalostí  

- vytvoriť programy pre partnerstvá s externým prostredím, napr. odborné združenia, vendors a pod.  

--- 

Kap. 1.4 SP Ľudské zdroje v IT časť Integrita a etický kódex 

Chýba konkretizácia aktivít: 

- etický kódex zameraný na IT zamestnanca 

- systematické vzdelávanie s cieľom prevencie korupcie a konfliktu záujmov  

- protikorupčná stratégia/program pre IT 

- vytvoriť programy pre partnerstvá s externým prostredím  

--- 

Kap. 1.4 SP KyB 



Žiadame do tejto kapitoly vložiť informáciu o rozdelení zodpovednosti v oblasti KyB, t.j. za čo 

zodpovedajú organizácie na centrálnej úrovni - MIRRI a NBÚ a za čo zodpovedajú jednotlivé OVM. 

Tento prístup žiadame najmä vo väzbe na mimoriadnu snahu o predpísanie veľkého množstva 

konkrétnych opatrení "z centra" jednotlivým OVM a súčasne vzhľadom na budovanie centrálnych 

kapacít, napr. v oblasti detekcie a zvládania bezpečnostných  incidentov. Žiadame preto konkretizovať, 

na možnosť použitia ktorých z týchto centrálne budovaných služieb a v akých kapacitách sa môžu OVM 

(najmä tie malé) spoľahnúť. 

Pripomíname, že nové projekty týkajúce sa KyB budeme posudzovať voči zámerom uvedeným v  tejto 

časti NKIVS. Už aj v súčasnosti rozbiehané kreatívne projekty - napr. Detekcia zraniteľností koncových 

bodov ..., ktorého gestorom je Nases - zlyhávajú pri posúdení týmto testom. 

--- 

Kap. 3 

Táto kapitola má obsahovať základný náčrt realizácie NKIVS. Považujeme za zásadný nedostatok tejto 

verzie NKIVS, že to tak nie je. To je z nášho pohľadu ďalší dôvod na naplánovanie rýchlej aktualizácie 

NKIVS, ak bude v tomto stave schválená. 

--- 

Kap. 3 tabuľka Mapovanie vzťahov 

Žiadame túto tabuľku odstrániť. V triviálnych častiach nič nepomôže (napr. že PO KyB sa týka SP KyB) a 

v zložitejších je iba mätúca - napr. cieľ "zvýšenie otvorenosti..." sa nepochybne týka aj "orientácie na 

používateľa...". 

--- 

Kap. 3 časť „Pre riadenie Akčného plánu bude vypracovaný...“ 

Žiadame už tu v NKIVS podrobnejšie určiť postup, akým sa bude Akčný plán vytvárať. Dôvodom je, že 

to má byť mimoriadne dôležitý dokument, a súčasne máme na pamäti zlú skúsenosť s "akčným 

plánom" k v súčasnosti platnej NKIVS. 

Očakávame, že súčasťou bude podrobnejšie uvedenie spôsobu akým budú jednotlivé opatrenia a 

míľniky vytvárané, väzba na strategické priority, akým spôsobom bude zaistené ich zoradenie, 

prioritizácia, priradenie zdrojov a OVM ktorých sa týkajú.  

--- 

Kap.3 časť Dvojrýchlostná transformácia 

Nesúhlasíme s tým, že tzv. "dvojrýchlostná transformácia" by mala byť "filozofiou akčného plánu". 

Máme za to, že panuje zhoda na nepripravenosti a taktiež nezáujme verejnej správy pre "plošné 

zmeny podmienok vo verejnej správe". Súhlasíme s tým, aby v blízkom horizonte bola podstatne 

rozpracovaná myšlienka digitálnej transformácie v uvedenom význame. Následne má byť rozhodnuté o 

uplatnení týchto princípov, a taktiež o záväzku ich realizovať. Dovtedy však nevidíme možnosti na 

detailné zaoberanie sa týmito témami v akčnom pláne. 

 

Zároveň určitá obdoba "dvojrýchlostnosti", resp. zásadné rozdiely v úrovni informatizácie medzi 

úradmi v skutočnosti existujú, avšak v žiadnom prípade nie je možné hovoriť   o "dvoch úrovniach". 

Napr. existuje veľká časť OVM - najmä organizácií s veľmi malou "úradnou" časťou - kde ešte iba 

prebieha základný prechod na výkon verejnej moci elektronicky, t.j. podstatným spôsobom 

nevykonávajú ani povinnosti už dané zákonom o eGov.  

 



Preto naopak žiadame, aby jedným zo základných princípov tvorby akčného plánu NKIVS bol taký 

návrh aktivít, ktorý bude zameraný na všetky OVM a pomocou neho sa podarí spomínané zásadné 

rozdiely v úrovni informatizácie odstrániť. 

--- 

Kap. 3 časť Ilustrácia vzťahov dvojrýchlostnej transformácie  

Obrázok je slabo čitateľný, nepochopili sme, čo sa ním plánovalo ilustrovať. Odporúčame ho vypustiť.  

Hoci sme propagátori agilného prístupu na úrovni front-endu služieb eGov, pripomíname, že práve 

agendové systémy, resp. na back-ende všeobecne je iba veľmi malý potenciál na iteratívne zmeny, čo 

je ďalej komplikované byrokratickou povahou verejnej správy.  

--- 

K Prílohe č.1 – Princíp č.1 

Sem žiadame doplniť aj princíp: „Právo výberu kanála“ - Používateľ si môže vybrať, ktorým kanálom 

vykonáva interakciu s verejnou správou, vrátane výberu, či použije elektronický spôsob komunikácie, 

alebo nie. 

--- 

K Prílohe č.1 – Princíp č.5 

Sem žiadame doplniť aj princíp: "Transparentná informatizácia verejnej správy" - Jednotlivé orgány 

verejnej moci vykonávajú procesy informatizácie verejnej  správy transparentným spôsobom tak, aby 

odborná verejnosť mala o nich prehľad a mohla v kľúčových miestach vyjadriť svoje názory a 

pripomienky tak, aby boli zohľadnené pri rozhodovaní o ďalšom postupe. To sa týka najmä plánov a 

zámerov projektov, funkčných vlastností ISVS, spôsobu ich technickej realizácie, vzhľadu vizuálnych a 

aplikačných rozhraní. 

--- 

K Prílohe č.3 

Vítame, že je tu odkazované na v súčasnosti existujúce dokumenty, ktoré takto zostávajú ukotvené aj po 
prijatí novej NKIVS. Avšak za najdôležitejšie považujeme v tejto kapitole uviesť zoznam budúcich 
dokumentov (t.j. cieľový stav), s indikatívnym harmonogramom ich aktualizácie. Taktiež je potrebné uviesť 
priradenie "starých" dokumentov do "nových" strategických priorít. 
Nie je žiadny dôvod odkladať zostavenie "zoznamu dokumentov" na Akčný plán. 

--- 

K Prílohe č.4 

Tu uvedená metodika konzervuje zameranie na "najväčšie" a "najdrahšie" časti eGov. Tak to bolo aj 

doteraz, a výsledkom je, že "malé" OVM s "malými" systémami sú systematicky prehliadané. S tým 

nemôžeme vôbec súhlasiť. 

Ak sa hodnoty súčasného a budúceho stavu v KPI nepodarí vyčísliť do schválenia NKIVS, navrhujeme 

túto kapitolu vypustiť a pripraviť ju poriadne spolu s týmito hodnotami v rámci prvej revízie NKIVS, 

ktorú navrhujeme v pripomienkach vyššie. 

--- 

K Prílohe č.4 „sledované služby“ 



S týmto nemôžeme v žiadnom prípade súhlasiť. Spôsob financovania neurčuje dôležitosť služby. Napr. 

v rámci OPIS boli financované aj úplne nezmyselné služby, napr. "rozhodnutie o poskytnutí otvorených 

údajov". 

Ak sa majú vybrať "prioritné" služby, tak nech sú to tie, ktoré sú najdôležitejšie, najmä z nasledovných 

hľadísk: 

- najväčšia početnosť použití (celkovo, nielen elektronicky)  

- súčasť dôležitých životných situácií 

- používa ich najviac osôb 

--- 

K Prílohe č.4 „sledované organizácie“ 

Naopak navrhujeme "sledované" OVM vybrať tak, aby boli reprezentatívne zastúpené všetky typy 

OVM, vrátane obcí, škôl, notárov atď. 


