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Partnerstvá pre prosperitu (PPP).

Schválenie Národnej koncepcie informatizácie
verejnej správy (NKIVS) slovenskou vládou
Michal Badin
Tlačový zákon očami študenta
žurnalistiky
Ján K. Balázs
Potrestanie zákonom
Martin M. Belák
Veľká noc verzus jarná
rovnodennosť
Anna Čabáková
EÚ muž, alebo EÚ žena?
Martin Dorčák
Drahá ochrana pred chuligánmi

minulú stredu môže byť významným
medzníkom k vytvoreniu predpokladov na
lepšie budovanie informačnej spoločnosti v SR.
Je tiež potešujúce, že na rozdiel od
predchádzajúceho vládneho dokumentu,
Stratégie informatizácie verejnej správy (SIVS), odstránenie medzirezortných rozporov po
pripomienkovom konaní k NKIVS už netrvalo niekoľko mesiacov, ale iba pár týždňov.

Patrik Dubovský
Sviečková manifestácia 25. marca
1988 v Bratislave
Martina Fiamová
... a potom jedného dňa proste
zmizli

A potom, samozrejme, ako to už pod Tatrami chodí, nasledovalo pár týždňov čakania na zaradenie

Daniel Forgács
Dva roky straníckych pohybov

koncepcií rozvoja informačných systémov (KRIS) v zmysle zákona o informačných systémoch verejnej

Johanna Grohová
Pád srbské vlády
Nora Gubková
Prečo radšej obísť Bratislavu
Juraj Hamm
Pojem merchandising
Viliam Hauzer
Izraelčania sa búria proti tradíciám
Peter Horváth
Dominoprofil: Gyula Bárdos
Miroslava Hospodárová
Voda naša každodenná
Jarmila Hrehorčáková
SERGEJ TOLSTOV: Operný sólista
nepotrebuje nič viac ako prax a
skúsenosti
Jozef Hübel
Nevydarený švajčiarsky klon
Milan Ištván
Ste spokojní s ministrom financií?
Mariana Jaremková
Tak trochu iný život
Ľubomír Jaško
Letenky do Pekingu alebo kríza
symbolov
Roman Kečka
Asklepios ako konkurent Ježiša −
uzdravovateľa
Branislav Kinčok
Červená armáda a oslobodenie
Slovenska
Miro Kocúr
Prvá etapa občianskej iniciatívy
Nechceme sa prizerať
Katarína Korecká
Euro: Zvýšenie cien vraj neprinesie

materiálu na rokovanie vlády. Teraz už netrpezlivo očakávame urýchlené zverejnenie metodiky na tvorbu

správy a sprievodné informačné aktivity ministerstva financií smerom ku povinným osobám, najmä v
územnej samospráve. KRIS budú totiž významným predpokladom na čerpanie prostriedkov z Operačného
programu Informatizácia spoločnosti (OP IS) na budovanie elektronických služieb verejnej správy, teda
eGovernment.

A čo ďalej? Kedy nastane, že nebudeme iba prijímať strategické a koncepčné dokumenty, ale aj
uskutočňovať seriózne eGovernment projekty? Kedy bude naša verejná správa fungovať efektívnejšie a
transparentnejšie? Ak na to chceme využiť financie z OP IS, a inú možnosť asi nemáme, je nutné, čo
najskôr rozbehnúť prípravu štúdií uskutočniteľnosti k jednotlivým prioritným osiam OP IS, ktoré sa
napriek proklamovaným vyhláseniam (naposledy na spoločnej tlačovej konferencii ÚV SR a MF SR 22.
apríla 2008) vôbec nedeje, čím sa vážne ohrozuje efektívna implementácia OP IS, predovšetkým pri
využití štrukturálnych fondov EÚ na budovanie elektronických služieb verejnej správy. (Verejné
obstarávanie bolo zatiaľ zverejnené iba pre štúdiu pre Prioritnú os 2 OP IS „eCulture“, čaká sa na
odštartovanie dodávateľov pre 6 ďalších štúdií – päť ich bude pre eGovernment a jedna pre Broadband.)

Nemali by sme ďalej zabúdať, že samotný OP IS nie je členený iba na štyri prioritné osi, ale financie v ňom
(približne 1,2 mld. euro aj s kofinancovaním) sú alokované aj na jednotlivých sedem rokov tohto
programovacieho obdobia EÚ. Tie z roku 2007 by sa v zmysle pravidla „N+3“ mali využiť na projekty a
zúčtovať do konca roka 2010. Keďže ide „iba“ o 150 miliónov euro a tento rok sa podľa všetkého reálna
implementácia OP IS nerozbehne, je to vôbec reálne? Dá sa za dva roky pripraviť, verejne obstarať,
zrealizovať a zúčtovať povedzme päť miliardových IT projektov v štátnej správe bez toho, že by niekto
nepodvádzal? Alebo majú členovia vlády zodpovední za OP IS, páni Dušan Čaplovič a Ján Počiatek, v
rukávoch iné tromfy?

Peter Krajňák, ml.
Žijú u nás Ukrajinci či Rusíni?
Miloš Krekovič
Český filmový underpunk

http://www.euro-domino.sk/slovensko/clanok/661/Tak-sme-sa-konecne-dockali-.html

19. 6. 2008

Euro-Domino.sk - Slovensko - Tak sme sa konečne dočkali...

Český filmový underpunk
Boris Kršňák
Praha kultúrna! Dokedy?
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Rasťo Kužel
Noviny – pasívna schránka na
odkazy?
Richard Kvasňovský
Ekonomika podľa očakávania
ubrala z plynu
Pavol Matula
KOŠICKÝ VLÁDNY PROGRAM
Mária Mihaliková
O Tisovi v školách
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Laco Oravec
Nebezpečné hry s identitou
Radek Palata
Poslední Bushovo sbohem
Ján Papač
Slnko, voda ... festivaly
Gregor Martin Papucsek
Trianon večne živ(en)ý?
Radovan Pavlík
Návrat mamy Zuzany
Zuzana Petková
Mikolaj prešiel SMK cez rozum
Ivan A. Petranský
Proti „náboženským sektám“
Jozef Poláček
Justícia je v niektorých prípadoch
nedôveryhodná
Ľudmila Poláčková
Lesk Mediciovcov – príbeh jednej
rodiny.
Juraj Pruša
Špička koalície poškodila meno
zákonodarného zboru
Radoslav Ragač
Príbeh doktora Alexandra Vargu.
Renata Rehorovská
Fandite dizajnu!
Michal Rybanský
SINGAPUR – Zlatá klietka
Juraj Rybanský
Otec čaká
Patrícia Šepitková
Rozhovor: Nejako sa mi nechce
smiať
Jerguš Sivoš
XII. správa ZNB proti „vnútornému
nepriateľovi“
Dan Sládek
Moslimovia a Židia v Európe spoločné problémy
Igor Surovčík
Dva roky Viery Tomanovej − rodina
na poslednom mieste
Tomáš Szmrecsányi
Po stopách slovenských vediem
Tomáš Tauber
Republikáni verzus demokrati
MUDr. Júlia Tichá
Osem prikázaní o detskej obezite
Boris Tytykalo
Nevytvárajte bezplatné hot-spoty
Vanda Vavrová
Problém nie je v Špeciálnom súde
WEBNOVINY
Podľa premiéra štát nemá kontrolu
nad distribúciou pitnej vody
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