
Koncepčné pripomienky a podnety k predbežnej informácii o Návrhu zákona, ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z.z.

Vypracoval: Slovensko.Digital

Podporujú: HOUR, a.s., Stormware, s.r.o., KROS, a.s.

Téme elektronickej PNky sa v rámci Slovensko.Digital venujeme už od prvej vlny pandémie
Covid-19. Vytvorili sme odbornú skupinu subjektov a spoločne sme analyzovali:

- stav a očakávania trhu a zamestnávateľov,
- možnosti a očakávania personálnych a mzdových softvérových riešení,
- možnosti a očakávania ambulantných softvérov lekárov,
- koncept riešenia elektronickej PNky v Českej republike.

O tieto znalosti sme pripravení sa podeliť v rámci odbornej a otvorenej diskusie.

Za posledných 6 mesiacov sme opakovane vyzývali Sociálnu poisťovňu a Národné
centrum zdravotníckych informácií k odbornej diskusii a k rozpracovaniu tzv. end to end
scenára, k posúdeniu vhodných alternatív riešenia. Naša ponuka ostala viackrát bez
výraznejšej reakcie zo strany spomínaných inštitúcií. Z tohto dôvodu vítame snahu
legislatívneho riešenia elektronickej PNky a veríme, že sa konečne naštartuje potrebný
dialóg s externým prostredím.

Považujeme za dôležité v tejto téme a aj vo vzťahu k predbežnej informácii upozorniť na
nasledujúce riziká a podnety. Riziká a podnety sa týkajú procesného nastavenia a aj
technického riešenia:

1. Gestor a zainteresované strany - pre správne fungovanie vzťahov a komunikácie
medzi jednotlivými aktérmi, či už na strane verejnej správy, ale aj na strane
externého prostredia považujeme za dôležité jasné pomenovanie subjektu, ktorý
bude v téme reprezentovať vlastníka a zároveň pomenovanie ďalších
zainteresovaných subjektov aj s ich rolami. Z našich doterajších informácií sa téme
elektronickej PNky venuje MPSVR SR, SP, NCZI a máme informáciu, že aj MIRRI.
Ujasnenie rolí, vzťahov a zodpovedností považujeme za kľúčové.

2. Základný procesný a architektonický návrh - už v rámci predbežnej informácie k
návrhu zákona sme k téme očakávali konkrétnejšie informácie. Znenie uvedené v
časti 2 a aj 3 predbežnej informácie považujeme za nedostatočné a nie je možné k
nemu zaujať odborné stanovisko. Z tohto dôvodu požadujeme do predbežnej
informácie doplnenie aspoň základného procesného konceptu elektronickej PNky.
Prípadne doplnenie odkazu na pracovný dokument, ktorý bude obsahovať základný
procesný a architektonický návrh pre end to end scenár. Takýto návrh vie lepšie
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zodpovedať otázky spojené s identifikáciou zaintersovaných subjektov, procesného
nastavenia, toku dát a pod.

3. Štúdia uskutočniteľnosti IT riešenia ako celku - verejné subjekty by mali
rešpektovať Vyhlášku č. 85/2020 Z.z. o projektovom riadení. Aktuálne nie je
verejnosti známe, či existuje alebo sa pripravuje Štúdia uskutočniteľnosti IT riešenia
ako celku. Z minulosti je známa štúdia uskutočniteľnosti Elektronizácia dávok z
nemocenského poistenia, ktorú pripravilo NCZI, ale tá bola zameraná primárne len
na NCZI a ich časť v rámci tejto témy. Práve jedným z rizík elektronickej PNky je, že
môže ísť o kros-rezortný projekt. Existuje teda štúdia uskutočniteľnosti, ktorá
pokrýva riešenie ako celok, porovnáva relevantné alternatívy a ? Štúdia
uskutočniteľnosti NCZI je v rámci tejto témy platná a v nej navrhnuté procesy
reprezentujú želaný stav? Požadujeme doplniť odkazy na relevantné dokumenty v
zmysle Vyhlášky o riadení projektov týkajúce sa témy elektronickej PNky.

4. Otvorená odborná diskusia s trhom a zamestnávateľmi - upozorňujeme na
potrebu otvorenia odbornej diskusie s externým prostredím. Najmä s výrobcami
personálnych a mzdových softvérových riešení a ambulantných softvérov lekárov.
Ide o subjekty, ktoré budú musieť pripraviť svoje produkty, aby boli kompatibilné s
finálnym riešením. Zároveň je potrebné zo strany verejnej správy vnímať, že trh už
na tento problém mohol reagovať a teda finálne riešenie elektronickej PNky by tiež
malo byť kompatibilné s už existujúcim štandardom na trhu. Iba za takýchto
podmienok bude adopcia na strane zamestnávateľov a aj lekárov oveľa rýchlejšia.
Požadujeme preto zriadenie platformy pre takúto odbornú a otvorenú diskusiu a
nastavenie pravidiel a inštitútov jej fungovania. Zároveň požadujeme, aby takáto
diskusia prebiehala už počas legislatívneho procesu.

5. Proaktívnosť a zmena procesu - služby pre občana musia mať pridanú hodnotu.
Ideálne je, aby boli proaktívne a zároveň občana čo najmenej zaťažovali. S
elektronickou PNkou je spojená potreba zmeny základnej paradigmy, t.j. že
zamestnanec a zamestnávateľ sú povinné osoby a robia tzv. “poštárov”, ale
prechod k paradigme, že v procese je do maximálnej možnej miery aktívna verejná
správa a tá iniciuje jednotlivé kroky, procesy. Zamestnanec a zamestnávateľ
vystupujú v roli len “konzumentov” informácii a potvrdzujú jednotlivé kroky na strane
verejnej správy. V rámci predbežnej informácie absentuje jasná deklarácia takejto
zmeny. Očakávame teda, že legislatívny návrh bude postavený práve na takto
zmenenej paradigme.

6. Koordinácia s inými eGov projektmi a aktivitami - upozorňujeme na potrebu
koordinácie a interoperability dobudúcna s inými plánovanými alebo už
realizovanými projektami v oblasti eGovernmentu. Napríklad mobilné ID, API
GateWay, Moje osobné údaje a pod.
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7. Jednoduchá úroveň autentifikácie a autorizácie - za dôležité považujeme
jednoduchosť a prívetivosť riešenia pre jednotlivých aktérov. Kľúčovým momentom
je práve krok autentifikácie a autorizácie úkonov zo strany jednotlivých aktérov.
Zákon č. 305/2013 Z.z. o eGovernmente obsahuje možnosti zjednodušených
možností autentifikácie a autorizácie. Zároveň je potrebné zabezpečiť, aby tieto
úkony boli interoperabilné aj mimo územia SR. Očakávame teda, že legislatívny
návrh bude reflektovať tieto možnosti a potreby.

8. Koncept otvoreného API a výmena štruktúrovaných dát - za jeden z dôležitých
architektonických princípov finálneho riešenia považujeme koncept otvoreného
aplikačné rozhrania (otvorené API). Ide o koncept vhodný vzhľadom na fakt, že
jednotliví aktéri budú v procese využívať svoje riešenia, produkty ako napr.
personálne a mzdové softvérové riešenia. Tento koncept uľahčí a zoštandardizuje
takého heterogénne prostredie. Potrebná je výmena štruktúrovaných informácií.
Prístup k otvorenému API by mal byť čo najjednoduchší a je potrebné sa vyhnúť
komplikovaným procesom certifikácie a pod. Očakávame teda, že legislatívny návrh
bude reflektovať tento koncept a zadefinuje rámec pre jeho uplatňovanie v rámci
finálneho riešenia.
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