KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

Koncepcia rozvoja IS verejnej správy

Návrh koncepcie rozvoja IS verejnej správy (ISVS)
Podľa zákona č. 570/2009 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy (ďalej
len „zákon o ISVS) v znení neskorších predpisov sú vyššie územné celky ako povinné osoby, ktoré sú správcami a prevádzkovateľmi
informačných systémov, povinné vypracovať a aktualizovať koncepciu rozvoja informačných systémov verejnej správy (ďalej len „KRIS“)
a predkladať ju na schválenie Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). Potreba vypracovania dokumentu
KRIS vyplývala aj so zámeru KSK vytvoriť Komplexný informačný systém na zabezpečenie poskytovania elektronických služieb kraja
a zabezpečiť jeho financovanie zo štrukturálnych fondov (v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti). Schválenie
dokumentu KRIS ministerstvom bolo jednou z podmienok poskytnutia nenávratného finančného príspevku.
Zákazník

Košický samosprávny kraj
Košický samosprávny kraj je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky so sídlom
v Košiciach, ktorý bol zriadený zákonom č. 302/2001 Z. z. Činnosť kraja vyplýva z účelu, pre ktorý bol zriadený
a ktorým je vykonávanie samosprávy na území KSK. Na administratívne a organizačné zabezpečenie činnosti
KSK zriaďuje zastupiteľstvo KSK Úrad Košického samosprávneho kraja. Činnosť úradu je výrazne podporovaná
informačnými systémami, ktoré zabezpečujú elektronizáciu vybraných interných procesov. Zámerom kraja
je vytvoriť Komplexný informačný systém v rozsahu plného zabezpečenia elektronizácie procesov nielen
v rámci organizácie a jeho zložiek ale aj smerom k občanom, podnikateľom a iným inštitúciám verejnej správy.
V zmysle zákona o ISVS je KSK prevádzkovateľom a správcom informačného systému. Ako povinnej osobe
vyplýva KSK vypracovanie dokumentu KRIS, ktorý by mal zásadným spôsobom navrhnúť smerovanie rozvoja
informačných systémov v rámci organizácií kraja a v súlade s podmienkami OPIS.

Východisková situácia / Ciele
Pred začiatkom realizácie projektu bola na strane klienta
vnímaná potreba navrhnúť smerovanie rozvoja IS, ktorých správcom
a prevádzkovateľom je KSK. Organizačne bola informatizácia kraja
riadená Oddelením informačných a komunikačných technológií.
V správe KSK bolo viacero heterogénnych systémov, ktoré neposkytovali
dostatočnú funkčnosť pre zabezpečenie elektronizácie interných
procesov. IS rovnako neposkytovali žiadne elektronické služby
(s výnimkou informačných, ktoré sú prezentované na webovej
stránke kraja) pre občanov a podnikateľov a ani neboli prepojené na
eGovernment. Kraj nemal vypracovaný žiadny koncepčný dokument
rozvoja IT, ktorý by jasne stanovoval ciele, aktivity a možnosti

financovania zmeny stavu. Cieľom vytvorenia KRIS bolo teda nielen
splnenie si povinností vyplývajúcich zo zákona o ISVS ale aj navrhnutie
rozvoja IS a IKT v správe KSK a jasného smerovania zabezpečenia IS
v súlade s potrebami organizácie a v súlade so všeobecnými princípmi
budovania eGovernmentu na Slovensku. KSK sa výrazne angažoval
v iniciatíve vytvorenia tzv. Inteligentného regiónu, ktorý by bol na
Slovensku lídrom v zavádzaní informačných technológií do praxe.
V tejto súvislosti KSK vnímal vytvorenie koncepčného dokumentu
zlúčením poznatkov a vedomostí viacerých regionálnych inštitúcií
a združení ako je napr. IT Valley Association alebo Technickej univerzity
v Košiciach.

Riešenie / Výsledok / Prínosy
Implementácia projektu bola realizovaná projektovým tímom našej
spoločnosti v úzkej súčinnosti s pracovníkmi Oddelenia informačných
a komunikačných technológií KSK a odborníkmi z oblasti IT. Dokument
KRIS bol zaznamenávaný priamo do webovej aplikácie ministerstva
prístupnej na webovej adrese https://www1.finance.gov.sk/kris/
services.faces. Výstupný dokument pozostáva z 3 hlavných formulárov
A, B a C, ktoré obsahujú podrobný prehľad súčasnej situácie
a návrh rozvoja IS a IKT smerom do budúcnosti. Dokument prešiel
pripomienkovým konaním komisiami zastupiteľstva KSK a rovnako bol
prezentovaný na stretnutí so zástupcami organizácií a inštitúcií ako aj
IT odborníkmi kraja, ktoré zorganizovala asociácia IT Valley. Výslednú

verziu dokumentu schválilo zastupiteľstvo kraja a ministerstvo financií
SR v auguste 2009. Výstupy z dokumentu boli následne použité pri
návrhu riešenia v rámci prípravy žiadosti o nenávratný finančný
príspevok v rámci OPIS pre projekt Elektronizácia služieb KSK.

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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