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V Bratislave 28. februára 2006
VEC: Pripomienky k návrhu Národného strategického referenčného rámca SR 2007 - 2013,
číslo materiálu (rezortné) MVRR-2006-7276/9623-1.
Zásadné pripomienky:
1. Navrhnutý implementačný systém, v ktorom je MDPT SR iba sprostredkovateľským orgánom
neodzrkadľuje zákonom dané kompetencie tohto ministerstva v oblasti informatizácie
spoločnosti (súčasne aj štatút splnomocnenca vlády SR pre informatizáciu spoločnosti).
Navrhujeme, aby MDPT SR bolo riadiacim orgánom pre všetky aktivity špecifickej priority
2.2. Ďalej odporúčame, aby MDPT SR bolo spolu s daným rezortným ministerstvom
„duálnym“ riadiacim orgánom ku všetkým operačným prioritám ktoré priamo súvisia
s informatizáciou spoločnosti, najmä k prioritám 2.1.2, 2.1.5, 2.3.1, 2.4.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3.
Inak proces informatizácie spoločnosti prostredníctvom štrukturálnych forndov EÚ v rokoch
2007-2013 bude neefektívny, pomalý a nenastane očakávané synergia na horizontálnej úrovni.
2. Aj na základe návrhov uvedených v bode 1 navrhujeme tiež vznik samostatného Operačného
programu Informačná spoločnosť, ktorého riadiacim orgánom bude MDPT SR. MDPT SR
bude súčasne riadiacim, prípadne spoluriadiacim orgánom pre horizontálnu prioritu
Informatizácia spoločnosti .
3. Navrhujeme zvýšiť minimálne na dvojnásobok, teda 800 mil. EURO, doteraz alokovanú
sumu na aktivity špecifickej priority 2.2. Tento návrh podporuje najmä zásobník projektov pre
oblasť Informačná spoločnosť, ktorý vzniká od začiaku roka na MDPT SR. Tiež
pripomíname, že SR je na chvoste EÚ 25 v drvivej väčšine kritérií porovnávania krajín
v oblastiach Informačná spoločnosť či Elektronické komunikácie.
Zoznam pripomienok:
1. Odporúčame, aby MVRR SR spolu s MDPT SR spracovalo komplexný prehľad, aká suma je
celkovo alokovaná na oblasť informatizácie spoločnosti na roky 2007 - 2013, nielen
v špecifickej priorite 2.2, ale aj vrátane prostriedkov alokovaných pre oblasti: zdravotníctvo,
školstvo a hospodárstvo (priority 2.1.2, 2.1.5, 2.3.1, 2.4.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3). Zaujímalo by
nás, či je táto suma na úrovni 10 percent z celkového objemu prostriedkov, pretože podľa
viacerých zdrojov je takáto výška považovaná za efektivnu na zrýchlenie procesu
informatizácie spoločnosti.
2. Odporúčame, aby najmä MDPT SR venovalo veľkú pozornosť príprave administratívnych
kapacít na obdobie 2007 - 2013 s cieľom, aby prvé výzvy na predkladanie projektov boli
zverejnené ešte v prvom polroku 2007. Podobné odporúčanie smerujeme aj pre MZ SR, ktoré
doteraz nemalo priame skúsenosti s implementáciou ŠF, ale v budúcom období bude
implementovať špecifickú prioritu 2.4 Modernizácia zdravotníctva.

3. Odporúčame, aby MDPT SR ako zákonný garant procesu informatizácie spoločnosti
gestoroval rozsiahlu informačnú kampaň o procese využitia štrukturálnych fondov EÚ na
informatizáciu spoločnosti v rokoch 2007 - 2013 tak smerom ku potenciálnym konečným
prijímateľom pomoci, ale aj ku občanom. K tomuto návrhu nás vedú najmä negatívne
skúsenosti s rozbehom Opatrenia 3.2. Operačného programu Základná infraštruktúra.
4. V oblasti eHealth (špecifická priorita 2.4 Modernizácia zdravotníctva) dávame na zváženie
vznik prierezovej aktivity podpora Siete verejného zdravotníctva (Public Health Network),
ako integrujúceho prvku všetkých oblastí dotýkajúcich sa zdravotníctva.

S pozdravom
Mgr. Milan Ištván
výkonný riaditeľ PPP
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Poznámka: Tento dokument je zasielaný iba prostredníctvom elektronickej pošty.

