MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR

Sledovanie úloh z nariadení vlády SR

Informačný systém pre sledovanie úloh z nariadení vlády SR – IS JASTRAB –
implementácia na Ministerstve životného prostredia SR
Primárnym cieľom IS JASTRAB bolo zabezpečiť zjednodušenie a zefektívnenie administratívnej záťaže jednotlivých úradov a ministerstiev
pri sledovaní, plnení, delegovaní a vyhodnocovaní úloh im vyplývajúcich z nariadení vlády SR. IS JASTRAB je implementovaný na Úrade
vlády SR ako centrálny systém na správu úloh vyplývajúcich z nariadení vlády a postupným zavedením tejto platformy na ostatné rezorty,
s prepojením na centrálne riešenie, je docielený efektívnejší spôsob komunikácie pri manažovaní týchto úloh. Nasadením IS JASTRAB na
Ministerstve životného prostredia SR je zodpovedným pracovníkom rezortu umožnené, prostredníctvom užívateľsky prívetivej aplikácie,
efektívne zaisťovať administratívne procesy spojené so správou nariadení vlády SR a úloh z nich vyplývajúcich.
Zákazník

Ministerstvo životného prostredia SR
Ministerstvo životného prostredia SR je ústredným orgánom štátnej správy pre tvorbu a ochranu
životného prostredia vrátane ochrany prírody a krajiny, odpadového hospodárstva, ekologického
výskumu a prieskumu a iné (§ 16 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii
ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zmena zák. 372/2010 Z. z. s účinnosťou
od 1. novembra 2010). Vo svojej podriadenosti má 8 príspevkových organizácií, 1 rozpočtovú
organizáciu, 2 štátne podniky a 1 štátny účelový fond. Ako ústredný orgán štátnej správy je okrem
iného povinný riadne a na čas plniť jemu prislúchajúce úlohy vyplývajúce z nariadení vlády SR.

Východisková situácia / Ciele
Pred zavedením IS JASTRAB v rezorte MŽP SR, boli všetky úlohy
vyplývajúce z nariadení vlády SR delegované formou úlohových
listov na vecne príslušné sekcie ministerstva. Následné hlásenia
o stave plnenia pridelených úloh boli prácne spisované v textovom
editore, pričom iba pre potreby konsolidácie a zjednotenia výstupnej
formy samotných hlásení za každú úlohu boli vynakladané enormné
ľudské zdroje z oblasti administratívy. Hlavným cieľom zavedenia
IS JASTRAB bolo zefektívnenie procesu sledovania, delegovania
a vyhodnocovania úloh z nariadení vlády SR. Pred samotnou
implementáciou systému do prostredia MŽP SR bolo nutné
analyzovať špecifické požiadavky zákazníka ako napríklad proces
delegovania jednotlivých úloh naprieč celou organizačnou štruktúrou,
alebo nastavenie jednotlivých šablón výstupných dokumentov, tak
aby boli do budúcnosti jednoducho modifikovateľné.

Priradenie úlohy a následne zaslanie hlásenia o plnení úlohy

Riešenie / Výsledok / Prínosy
Nasadené riešenie predstavuje webovú aplikáciu, ktorej inštancia je napojená na systém Úradu vlády SR. Táto platforma umožňuje jednak nezávislú
správu úloh a ich hlásení v rámci MŽP SR a zároveň poskytuje možnosť komunikácie s centrálnou databázou za účelom preberania nových nariadení
a úloh a následne podávania hlásení o plnení týchto úloh. Vzhľadom na to, že sa jedná o webové riešenie, nie je potrebná inštalácia hrubého klienta
na pracovné stanice poverených pracovníkov. Pre prácu s aplikáciou postačuje nastavenie poverení v module správa systému a pridelenie požadovanej
role danému užívateľovi. Súčasťou zadania bolo aj zaškolenie poverených pracovníkov rezortu pre oblasť administratívy a rovnako aj správy
samotného systému.
Úspešnou implementáciou tohto projektu a jeho zavedením do produktívnej prevádzky v prostredí MŽP SR je koncovým užívateľom umožnené
efektívne riadenie procesu zabezpečujúceho najmä:
• Evidenciu uznesení a úloh z nariadení vlády SR, ktoré z nich vyplývajú
• Informovanie o zmene, resp. zrušení úloh uznesením
• Delegovanie úloh v rámci konkrétnej organizácie
• Správu a riadenie úloh
• Správu termínov úloh
• Evidenciu hlásení (schvaľovací proces)
• Vyhodnocovanie úloh (generovanie kvartálnych reportov hlásení
o plnení úloh)
• Automatické publikovanie plnenia úloh na portáli otvorenej vlády
• Správu organizačnej štruktúry
• Správu užívateľských účtov

Príklad implementácie na MŽP SR

Register úloh
Detail úlohy

O SPOLOČNOSTI STENGL a.s.
Od roku 1999 prinášame strategické riešenia podnikateľským subjektom, štátnym
organizáciám, samosprávam a tretiemu sektoru. Znalosť širokej problematiky
podnikateľského a verejného prostredia nám umožňuje získavať a ďalej poskytovať
branžovo špecifické skúsenosti, ktoré prinášajú našim partnerom pridanú hodnotu
a podporujú ich úspešný rast na trhu. Vypracovali sme sa na jedného z najvýznamnejších
poradcov pre samosprávy, odvetvia dopravy, životného prostredia, štátnej starostlivosti
o šport, energetickej efektívnosti atď. na slovenskom trhu. Patríme historicky medzi
najväčších poskytovateľov IT služieb pre klientov z nemecky hovoriacich krajín.
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