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Dostupný širokopásmový internet
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zabezpečenie širokopásmového
internetu, tam kde nie je

Prevažujúca definícia širokopásmového
internetu: trvalý, nepretržitý prístup s
rýchlosťou > 512kbit/s

zníženie ceny širokopásmového
internetu, tam kde je

Chrbtové siete

` Intervencie do rozvoja infraštruktúry širokopásmového
prístupu by nemali deformovať trh.
` Intervencie do rozvoja infraštruktúry by mali stimulovať
súťaž medzi všetkými komunikačnými sieťami.

Otázka preto neznie kto a ako, ale za koľko zvýši penetráciu domácností

Technológie širokopásmového prístupu:
Technológie xDSL
Káblové modemy, CATV
Pevný bezdrôtový prístup (WLL, FWA)
Mobilný bezdrôtový prístup
Družicový prístup
Prístup cez energetické rozvody
Prístup cez optické vlákno
Prístup cez priestorovú optiku
...?

Informatizácia verejnej správy
Model efektívneho fungovania informatizovanej verejnej správy
vyžaduje intervencie do infraštruktúry, aplikácií a procesov VS
Majitelia procesov
Organizačné jednotky orgánov verejnej správy

hlavné
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Informtizácia verejnej správy
n

n

n

Efektívnejšie a kvalitnejšie verejné služby

n

Investície do infraštruktúry, aplikácií a procesov

Infraštruktúra
• Základná: personálny počítač pripojený do Internetu so základným programovým
vybavením pre komunikáciu a osobnú produktivitu musí byť samozrejmosťou
Aplikácie
• Pre hlavné procesy (centrálna úroveň, regionálna a miestna úroveň)
• MDPT, MŽP, MPSVR, MVRR, MŠ, MK, MZ ....
• Mestá a obce: doprava, životné prostredie, práca a sociálna starostlivosť,
regionálny rozvoj, školstvo, kultúra, zdravie ...
Majitelia procesov
• Pre podporné procesy
Organizačné jednotky orgánov verejnej správy
n Smart administration
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Procesy
• Riadenie kvality (výkonnostne orientované riadenie)
• Otázka znie: aká je efektívnosť a účinnosť
poskytovaných služieb?

infraštruktúra

aplikácie
Mail, Word, Excel,
Internet

infraštruktúra

Efektívnejšie a kvalitnejšie verejné služby
n
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Verejné (e)služby občanom
Verejné (e)služby podnikateľom
• Dostupné na jednom mieste (integrované obslužné miesto – ústredný portál)

eGovernment
eHealth
eLearning
eCulture

Ústredný portál

eTourism
e?

Otázka znie: ako zvýšiť úžitok z verejných služieb občanom a podnikateľom?

Informtizácia je prierezovou témou
ustrategic objectives (drivers) of NSF 2007-2013

eGovernment
services to citizens
Income Taxes
Job Search
Social Security Benefits
Personal Documents
Car Registration
Application for Building Permission
x
Declaration to the Police
Birth and Marriage Certificates
Enrolment in Higher Education
Announcement of Moving
services to businesses
Social Contribution for Employees
Corporate Tax
VAT
Registration of a New Company
Submission of Data to the Statistical Office
Custom Declaration
Environment-related Permits
x
Public Procurement
x
x
x
eCulture
Public Libraries
x
Access to and preservation of cultural, memory and found ressources
x
Access to and preservation of scientific resources
Networked audiovisual systems
x
eHealth
x
eLearning
eTourism
x
x
e?
x
x
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Národné projekty
Dostupnosť širokopásmového internetu – súťaž návrhov
pilotné projekty:
metropolitné optické siete
regionálne širokopásmové siete
Infromatizácia verejnej správy (infraštruktúra, aplikácie, procesy)
DCMO (informatizácia VS ako služba)
Integrované obslužné miesto – ústredný portál
Pamäťové a fondové inštitúcie

Dopytovo orientované projekty
Infromatizácia verejnej správy (infraštruktúra, aplikácie, procesy)
nadstavbové aplikácie
Integrované obslužné miesto – služby napojené na ústredný portál
eLearning, eTourism, eHealth, eInclusion, ....

Systém riadenia SF

<procesy riadenia Štrukturálnych fondov_draft0.1_pre alternatívu 4 modelu riadenia MDPT SR>
MDPT
MDPT

VÚC
- informuje, prijíma žiadosti,
hodnotí projekty, vyberá projekty,
kontroluje ich realizáciu
plánovanie

Vypracovanie a schválenie
strategických dokumentov

VUC
VUC

KP/PP
KP/PP

Vypracovanie a predloženie
Žiadosti a doplňujúcich infos

Vypracovanie a schválenie
riadiacich dokumentov

Informovanie verejnosti

MDPT
- kontroluje, rozhoduje

Overenie správnosti
Procesov rSORO
Schválenie/zamietnutie
Výberu žiadostí
Úhrada nákladov

kontrola a hodnotenie

implementácie

Uzavretie/vypovedanie
zmluvy o NFP,
resp. dodatku k zmluve

Riadenie a
Administrácia
projektu

Prijímanie, analýza
Dokumentov,
výber žiadostí

Realizácia aktivít
projektu

Kontrola a hodnotenie Kontrola a hodnotenie
Kontrola a hodnotenie

n

Ďakujem za pozornosť

