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Vízia v oblasti informatizácie

VYTVORENIE SMART COUNTRY

• Zmysluplnou informatizáciou premeniť Slovensko na inteligentnú, inovatívnu a transparentnú

krajinu

• Jednoduchý prístup k informáciám a službám štátu pomocou mobilu

• Efektívne a inteligentne fungujúca komunikácia medzi občanom a štátom

• Integrácia regiónov do funkčných celkov využitím technológií

• Podporiť využívanie moderných technológií, inovácií a kreativity ľudí
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Kritická stabilita v slovensko.sk

SKIT NASES
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Hodnotenie EŠIF projektov

Sanácia kybernetickej bezpečnosti 

Kontrola rozpočtu na IT

Spustenie elektronických schránok 
nepodnikateľských subjektov

Príprava Reforiem do RRF

Založenie Slovensko IT

Stratégia rozvoja produktov

Začiatok projektových prác SKIT

Slovensko IT má 100 zamestnancov

Podpis Dodatku k zmluve s GT 

Schválenie Uznesenia 5 princípov 
IT 

Funkčný prototyp eRusko

MIRRI

Čo sa nám doteraz podarilo

Transparentný  výber GR NASES

Schválenie kapacít na IT
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Kľúčové zmeny

• Zameranie na produkty pre občana/podnikateľ

• Produktový manažment, architektúra a interný development

• MIRRI koordinuje medzirezortné projekty a finančná kontrola

• Centrálne riadenie licencií a politík verejného obstarávania

• Tvorba politík pre personálny rozvoj IT talentu pre VS

Riadenie informatizácie v minulosti Riadenie informatizácie v  budúcnosti

• Zameranie na rozdelenie EU zdrojov a centrálne služby

• Projekty iniciované a dodávané externe

• Nulová koordinácia rezortných projektov

• Licencie a iné náklady bez kontroly

• Personálna politika a talent manažment neexistovali

Postupná konsolidácia ...
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Vyspelosť informatizácie

Občan podáva papierovú žiadosť

Občan podáva žiadosť elektronicky,  žiadosť je vybavená 
elektronicky

Občan podáva žiadosť elektronicky, prikladanie relevatných príloh 
k žiadosti občana je už v kompetencii úradníka, vybavenie žiadosti 
elektronicky

Občan podáva žiadosť elektronicky, prikladanie relevatných príloh k 
žiadosti občana je už automatické, vybavenie žiadosti elektronicky

Štát proaktívne ponúka službu občanovi a nevyžaduje žiadosť 
občana, štát posiela občanovi notifikáciu na potvrdenie  služby

Zásadne upravené a optimalizované procesy vďaka digitalizáciiLEVEL 5

LEVEL 4

LEVEL 3

LEVEL 2

LEVEL 1

LEVEL 0

Dnešný stav

Plán
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Rozvoj informatizácie bude na úrovni MIRRI zabezpečený nasledovne
(zmeny od 1.10.2020)

• Správa a 
prevádzka 
systémov

• Podpora

• Stratégia
• Produktový manažment
• IT a Business architektúra 
• Kontroling a optimalizácia 
• Metodika a legislatíva
• Kybernetická bezpečnosť
• Cezhraničná spolupráca

• Vývoj aplikácií
• Aplikačná 

podpora

Slovensko IT NASES

Informatizácia
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Koncept – Digitálne Slovensko 2.0

Digitálne
služby
EÚ predpisy 
EÚ politiky
Medzinárodné inštitúcie
Štandardy
Best Practice zo sveta

Digitálne
Slovensko 2.0
Legislatíva SR
Vyhlášky
Predpisy a normy
Štandardy
Prepojené aplikácie
Open Source zdroje
Politiky v oblastiach:
▪ IT obstarania
▪ HR v oblasti IT
▪ Nákladov na IT

SKIT NASES

G2C

G2G G2B

Služby pre občanov dostupné cez
web aj mobil

Integrovaný komerčný
sektor a služby

Integrované a nové
digitálne služby štátu

Vývoj nových aplikácií a 
vylepšovanie (aj nahradenie) 

starých modulov

Prevádzka a rozvoj potrebnej 
infraštruktúry

NASES
SKIT

MIRRIMIRRI

NASES SKIT
Prevzatie know-how od existujúcich dodávateľov, sputenie L2 a L3 podpory 

pre existujúce aj budúce vlastné aplikácie
Prevádzka infraštruktúry po aplikačnú úroveň, aplikačná podpora 
(L2) vybraných modulov (MUK-P)

EÚ

OBČAN
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Digitálne Slovensko 2.0
v roku 2021
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NASES
SKIT
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NASES SKIT
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(L2) vybraných modulov (MUK-P)

Mobilné ID

ID-SK

Jednotný dizajn

Schránka správ

Zdravotná knižka občana

EÚ

OBČAN

Potvrdednia

Prihlásenie cez mID

Moje dáta

Doklady v mobile

Prevzatie s doručením
Podania a odpovede

Notifikácie
Upozornenia (PUSH)

Vodičský preukaz
Technický preukaz

Biela karta, zelená karta v 
mobile

Preukaz poistenca

Elektronický súhlas
eSuhlas

Podpis klikom

Životné situácie

Inteligentné formuláreInteligentné formuláre

Smart Manuály

Prehľad  a zmena 
vybraných osobných 

dát
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Vízia v oblasti informatizácie

Prečo to robíme?

Zmysluplnou informatizáciou premeniť Slovensko na inteligentnú, inovatívnu a transparentnú krajinu

• Konečne dostaneme proces informatizácie štátu pod kontrolu

• Občan dostane naozaj kvalitné služby za vynaložené prostriedky 

• Služby budú spravované transparentne a v záujme občanov

• Je to začiatok procesu ..... najdôležitejší sú ľudia, budujeme kompetentný tím


