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Vplyvy na informatizáciu spoločnosti

Budovanie základných pilierov informatizácie

Obsah

6.1. Rozširujú alebo inovujú  sa existujúce alebo vytvárajú sa či zavádzajú  sa nové elektronické služby?
(Popíšte ich funkciu a úroveň poskytovania.)
Áno

Návrhom zákona sa zavádza centrálny elektronický ponukový systém na sprostredkovanie výberu dôchodku zo systému starobného dôchodkového sporenia vo výplatnej fáze s účinnosťou od 1.1.2015. Používateľmi  centrálneho elektronického ponukového systému budú Sociálna poisťovňa, dôchodkové správcovské spoločnosti a poisťovne. Prístup k vybraným údajom  centrálneho elektronického ponukového systému bude mať aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Národná banka Slovenska.

Prostredníctvom centrálneho elektronického ponukového systému si budú vybrané subjekty (Sociálna poisťovňa, dôchodkové správcovské spoločnosti, poisťovne) poskytovať a vymieňať informácie na transakčnej úrovni. Centrálny elektronický ponukový systém bude pre sporiteľa žiadajúceho o dôchodok zo systému starobného dôchodkového sporenia nositeľom informácií o priebehu vybavovania jeho žiadosti a pre ostatné subjekty bude prostredníkom komunikácie a nositeľom informácií pri vybavovaní tejto žiadosti.

6.2. Vytvárajú sa podmienky pre sémantickú interoperabilitu?
(Popíšte spôsob jej zabezpečenia.)
Neuvádza sa z dôvodu, že návrh zákona nestanovuje spôsob a formát údajov pri výmene informácií.
Ľudia

6.3. Zabezpečuje sa vzdelávanie v oblasti počítačovej gramotnosti a rozširovanie vedomostí o IKT?
(Uveďte spôsob, napr. projekty, školenia.)
Nie
6.4. Zabezpečuje sa rozvoj elektronického vzdelávania?
(Uveďte typ a spôsob zabezpečenia vzdelávacích aktivít.)
Nie
6.5. Zabezpečuje sa podporná a propagačná aktivita zameraná na zvyšovanie povedomia o informatizácii a IKT?
(Uveďte typ a spôsob zabezpečenia propagačných aktivít.)
Nie
6.6. Zabezpečuje/zohľadňuje/zlepšuje sa prístup znevýhodnených osôb k službám informačnej spoločnosti?
(Uveďte spôsob sprístupnenia digitálneho prostredia.)
Nie
Infraštruktúra

6.7. Rozširuje, inovuje, vytvára alebo zavádza sa nový informačný systém?
(Uveďte jeho funkciu.)
Áno

Informačný systém sa rozširuje zavedením nového funkčného celku, ktorým je centrálny elektronický ponukový systém. Tento bude vytvorený a spravovaný Sociálnou poisťovňou a bude prepájať informačné systémy dotknutých subjektov (Sociálna poisťovňa, dôchodkové správcovské spoločnosti, poisťovne).
6.8. Rozširuje sa prístupnosť k internetu?
(Uveďte spôsob rozširovania prístupnosti.)
Nie
6.9. Rozširuje sa prístupnosť k elektronickým službám?
(Uveďte spôsob rozširovania prístupnosti.)
Áno

Nová služba sa bude poskytovať na pobočkách Sociálnej poisťovne.
6.10. Zabezpečuje sa technická interoperabilita?
(Uveďte spôsob jej zabezpečenia.)
Neuvádza sa  z dôvodu, že návrh zákona nestanovuje spôsob a formát údajov pri výmene informácií.
6.11. Zvyšuje sa bezpečnosť IT?
(Uveďte spôsob zvýšenia bezpečnosti a ochrany IT.)
Nie
6.12. Rozširuje sa technická infraštruktúra?
(Uveďte stručný popis zavádzanej infraštruktúry.)
Nie
Riadenie procesu informatizácie

6.13. Predpokladajú sa zmeny v riadení procesu informatizácie?
(Uveďte popis zmien.)
Nie
Financovanie procesu informatizácie

6.14. Vyžaduje si proces informatizácie  finančné investície?
(Popíšte príslušnú úroveň financovania.)
Áno

Náklady vzniknuté v súvislosti so zavádzaním novej elektronickej služby budú financované  z rozpočtov  dotknutých subjektov.
Legislatívne prostredie procesu informatizácie

6.15. Predpokladá nelegislatívny materiál potrebu úpravy legislatívneho prostredia  procesu informatizácie?
(Stručne popíšte navrhované legislatívne zmeny.)
Nie


