#InnovativeSlovakia

Digitálna
krajina

ÚVOD DO DISKUSIE

Moderné, bezpečné
a použiteľné
digitálne služby
pre podnikateľov
a obyvateľov
Slovenka.

Neochota a obava investovať do najnovších
technológií do výraznej miery určuje trajektóriu
národného hospodárstva. Pre približovanie sa
najvyspelejším ekonomikám sveta je veľmi dôležitá
rýchlosť a intenzita zavádzania nových technológií.
Prestaňme sa snažiť o napodobňovanie špičkových
technológii a namiesto toho ich adoptujme a
sprístupnime obyvateľom a podnikateľom a
stimulujme tak vývoj ozajstných inovácií vďaka týmto
technológiám.
Digitalizácia krajiny a jej služieb by primárne mala
byť služba pre obyvateľov a podnikateľov Slovenska.
Cieľom je zjednodušiť poskytovanie služieb na
oboch stranách – zákazník a poskytovateľ. Návrh

sa zaoberá pohľadom nielen na konečnú službu,
ale zároveň popisuje aj základné podmienky pre
vhodnú infraštruktúru, ktorá sú nevyhnutné na ich
poskytovanie. Ďalším z dôležitých predpokladov
pre stratégiu digitalizácie je kontinuita, plánovanie a
udržateľnosť. Plán digitalizácie by mal zohľadňovať
reálne trendy a potreby krajiny v kontexte EU a byť
nadradený politickým rozhodnutiam. Digitalizácia
prináša nielen zjednodušenie poskytovania služieb,
ale pri správnej aplikácii sa pozitívny efekt prejaví aj vo
finančných a personálnych úsporách. V neposlednom
rade je pre rozvoj digitalizácie dôležitý prvok
komunikácie a diskusie medzi privátnym a štátnym
sektorom v rámci plánovania a využívania expertných
zdrojov.

PR E D POKLADY P RE DIGITALIZÁCIU

1.

Efektívne a moderné digitálne služby pre eGovernment

Pre zjednodušenie fungovania vládnych
služieb je hlavným predpokladom
vytvorenie digitálneho prostredia, ktoré
bude tvoriť základný kameň celého
systému. Je potrebné definovať spôsob,
ako umožniť použitie nových digitálnych
technológií pre Verejnú Správu a nastaviť
silné mechanizmy na podporu použitia a
adopciu týchto technológií. Domievame

sa, že doterajšie smerovanie k silnému
centrálnemu poskytovaniu digitálnych
služieb zastaraným spôsobom zlyhalo
a je základnou brzdou moderných
eGovernment služieb. Samozrejme, štát
a jeho poverené oragnizácie (napr. MIRRI)
musia byť gestorom týchto aktivít, avšak
zatiaľ neevidujeme podporu pre otvorené
použitie takýchto služieb. Odborná

verejnosť a profesijné združenia dokážu
byť nápomocnými pri vytváraní modelov
použitia moderných digitalných služieb.
Podstatným faktorom je nastavenie
efektívneho verejného obstarávanie pre
takýto typ služieb a zároveň umožnenie
čerpania EU Fondov pri financovaní
takýchto digitálnych služieb.

2.

Procesná stránka

Nielen digitalizácia aktuálnych procesov,
ale hlavne ich úprava vzhľadom na
aktuálnu potrebu a novú formu využívania
služieb. Pri digitalizovaní existujúcich
služieb štandardne dochádza k kopírovaniu
procesov do elektronickej podoby, čo
na konci dňa môže spôsobiť ešte väčšiu

3.

mobilné tokeny/osobné ID jednoduchou
formou, pre čo najširšie využitie služieb.
Potenciálne využitie technológie
Blockchain. Zároveň doporučujeme zvážiť
inšpiráciu bezpečnostnými technikami
a procesmi v komerčnej sfére a nastaviť
spoluprácu s jednotlivými odvetviami

a veľmi jednoducho preberať efektívne
mechanizmy aj pre verejnú správu postupy pre bezpečné nasadenie a
reguláciu digitálnych služieb, správa a
federácia identít z iných, dôveryhodných
rezortov – napr. banky.

Manažment údajov eGovernmentu

Dáta sú nová devíza digitálnych služieb,
preto okrem bezpečnosti a dostupnosti
dát sa treba zamyslieť nad ich správou
a ukladaním a vzájomným prepojením.
Navrhujeme vypracovať metodiku

5.

„Best practice“ z iných krajín, považovaných
za lídrov v digitálnej transformácii hovorí,

že procesy a dokonca zákony sa tvorili
tak, aby sa naplno využili možností IT
technógií, čo potom prinieslo, rýchlu
implementáciu procesov a služieb štátu
priamo k občanovi.

Bezpečnosť digitálnych služieb

bezpečnosť, dostupnosť, integrita
dát a autentifikácia k službám, ako
základné piliere pre digitalizáciu.
Bezpečnosť a integrita sú nevyhnutné
na vybudovanie dôvery pre využívanie
systému. Autentifikácia do systémov
eGovernment cez mobilné zariadenia/

4.

nedostupnosť alebo komplikovanosť
poskytovania služieb. V rámci digitalizácie
je nevyhnutné prehodnotiť spôsob a formu
poskytovania služieb.

ukladania dát v závislosti od ich povahy
a poteciálnej bezpečnostnej klasifikácie.
Zároveň je dôležité zvážiť centrálnu
platformu na manažment takýchto dát,
chápeme, že základné stavebné prvky

v tomto smere boli implementované,
vnímane ich však ako nepostačujúce a
je potrebné ich doplniť o nové rozšírenia
smerom k spracovaniu dát v moderných
digitálnych službách.

Vyhodnocovanie, analýza a vizualizácia dát

Vzhľadom na skutočnosť, že štát disponuje
kľúčovými národnými dátami v rámci
všetkých domén, je ďalšou výzvou v
dobe geometrického zvyšovania objemov
ukladaných dát systém a logika ich
ukladania a vyhodnocovania. Tým, že sme

vyššie spomenuli vytvorenie centrálnej
platformy na manažment dát, logickým
rozšírením tejto platofrmy je modul na
vyhodnocovanie, analýzu a vizualizáciu
dát. Takéto rozšírenie by bolo efektívnym
nástrojom jednak pre štandardizáciu

a unfikáciu spracovávaných dát, ale aj
vyhodnotenie efektivity eGovernment
služieb a jednotlivých životných situácií
občanov spracovávaných v týchto
službách.

POSK Y TOVAN É S LUŽBY

6.

Komunikácia so štátom

Čo najjednoduchšia a najdostupnejšia
elektronická komunikácia so štátom
24/7 s cieľom vyriešiť maximum
administratívnych procesov. Efektívna
elektronická komunikácia so štátom

(od vybavenia materského príspevku až
po založenie spoločnosti) dokázateľne
podporuje podnikateľské prostredie,
zvyšuje spokojnosť obyvateľstva a má
výrazne finančné dopady na efektívnosť

chodu štátnej správy. Medzi hlavné priority
elektronizácie by mali patriť nasledovné
oblasti: digitalizácia zdravotníctva,
volebný proces, vzdelávanie a podpora
podnikateľského prostredia.

7.

Elektronické zdravotníctvo

Rozšírenie elektronického predpisovania
liekov o jednotnú databázu zdravotných
záznamov dostupnú naprieč súkromnými
a štátnymi poskytovateľmi zdravotnej
starostlivosti (ukladanie RTG snímkov,

8.

na vstup k lekárskym záznamom.
Databáza zdravotných záznamov by
bola prevádzkovaná ako jedna zo služieb
eGovernment cloud-u.

hlasovať v komunálnych, prezidentských
a parlamentných voľbách. Okrem
jednoznačných finančných úspor umožní

elektronické hlasovanie zapojenie aj stále
väčšej časti občanov Slovenska žijúcich v
zahraničí.

tejto digitálnej, neustále sa meniacej
ekonomike. Výzvy, ktorým sme čelili počas
pandemického prerušenia vzdelávania, by
nás už viac nemali prekvapiť. Vzdelávanie
by malo byť premysleným systémom
podporujúcim osobnosť a individualitu
každého bez rozdielu. Mali by sme budovať
víziu takého prístupu k vzdelávaniu, ktorý
všetkým študentom umožňuje uspieť
a učí ich zvládať neistotu a zmenu. To
vychádza z najlepších tradičných prístupov,
inovatívnej praxe a postrehov z učenia

na diaľku a načrtáva nové modely pre
flexibilné, aktívne hybridné učenie formou
deep learningu. Je nevyhnutné manažovať
digitálnu transformáciu na princípoch
holistického prístupu k celému ekosystému
vzdelávania, s využitím dostupných a
efektívnych a pre školstvo vzhodných
technológií, zasadencýh v bezpečenom
infraštruktútnom prostredí s pripravenými
učiteľmi, ktorí zvládnu nový hybridný
spôsob vzdelávania.

Voľby

Po zvládnutí autentifikačných nástrojov,
bezpečnosti a jedinečnosti ukladaných dát
(napr. technológia blockchain) umožniť

9.

výsledkov laboratórnych vyšetrení,
zdravotné záznamy…). Pacient by mal
na základe autorizačných nástrojov
kontrolu nad svojim záznamom a vedel
by autorizovať požadovaného lekára

Vzdelávanie

Zrýchľujúce sa tempo digitálnej
transformácie zväčšuje rozsah
zmien vo vzdelávaní. To má vplyv na
zručnosti, ktoré študenti a zamestnanci
potrebujú k úspechu v práci dnes i v
budúcnosti, keď ich úlohou bude riešenie
najkomplexnejších problémov v porovnaní
s generáciami v minulosti. Kľúč k úspechu
pri podpore globálneho ekonomického
rozvoja spočíva vo vybavení súčasných
študentov zručnosťami, ktoré budú
potrebovať na úspech a prosperitu v

10. Podpora podnikania
Digitalizácia služieb s reálnym dopadom
na každodenné aktivity podnikateľov
so zameraním na zjednodušenie
administrácie a byrokracie. Konkrétny
príklad: založenie spoločnosti elektronicky

v priebehu hodín a nie dní (v Estónsku je
priemerný čas založenia spoločnosti 90
minút, pričom zaznamenaný rekord je
18 minút). Podanie daňového priznania
elektronicky zjednodušenou formou = pred

vyplnené daňové priznanie o základné
údaje a zjednodušenie celého postupu.
Aktuálne ide len o kópiu papierového
procesu a je dôležité prehodnotiť celý
systém a užívateľský prístup.

