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„Pre-mortem“ analýza
Členovia Pracovnej skupiny GOVERNANCE 
odpovedali na otázku: 

Predstavte si, že je rok 2020 a informatizácia stále 
nepriniesla uspokojivé výsledky. 
Čo bolo príčinou tohto stavu?.



„Pre-mortem“ analýza

▪ Minimálna pozornosť pre rozvoj IT v samospráve

▪ Vojna o vplyv záujmových skupín točiacich sa okolo informatizácie

▪ Administratívne komplikácie –procesy EŠIF a obstarávanie

▪ Chýbajúce ľudské zdroje

▪ Nesprávna definícia cieľov

▪ Problémy súvisiace s koordináciou a riadením
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Odporúčania
pracovnej skupiny GOVERNANCE 



Chýbajúce ľudské zdroje

1. Potrebujeme kompetenčný model v oblasti IT vo verejnej správe

▪ vlastné zdroje organizácie, 

▪ zdieľané zdroje v rámci štátu.

▪ externé zdroje.

2. Popis súčasného stavu ľudských IT zdrojov v štátnej správe

3. Pravidlá konkurencieschopného odmeňovania pracovníkov na IT 
pozíciách vo verejnej správe.
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Nesprávna definícia cieľov

1. Držať sa cieľov, ktorými sú hlavne služby pre občana alebo 
podnikateľa

▪ Služby pre konečných používateľov

▪ Služby charakteru spoločných modulov a integračných rozhraní

2. Ciele by mali tvoriť zrozumiteľnú cestovnú mapu

3. Služby definujeme vždy, keď to bude možné, cez životné situácie
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Problémy súvisiace s koordináciou a riadením

1. Vedenie na strane UPVII by malo sledovať  prínosy / inovácie 

2. Ku každému prínosu/inovácii sa budú sledovať projektové aj 
neprojektové míľniky, ktoré podmieňujú jeho dosiahnutie

▪ Projektové míľniky sú napríklad reformný zámer, štúdia uskutočniteľnosti, obstaranie, 
zabezpečenie financovania, realizácie projektu, zabezpečenie používania

▪ Neprojektové míľniky sú  legislatíva, metodické opatrenia a zmeny procesov, opatrenia v 
oblasti ľudských zdrojov, organizačné opatrenia, popularizácia

3. Na strane OVM budú za plnenie zodpovedať „sponzori“, schopní 
garantovať plnenie projektových aj neprojektových míľnikov

4. Jednoduchý pohľad na aktuálny stav programu, zdieľaný 
vertikálne cez UPVII, ako aj a s partnermi na OVM; musia sa 
sledovať paralelne aktivity aj riziká (čas, peniaze, kvalita)
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