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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

Vytvára sa nová služba, prostredníctvom ktorej získajú účastníci doplnkového dôchodkového sporenia a poberatelia dávok z doplnkového dôchodkového sporenia možnosť prístupu k svojmu osobnému dôchodkovému účtu na základe svojej autentifikácie 
najneskôr do 31. decembra 2014. Zámerom je zvýšenie informovanosti užívateľov. Na základe autentifikácie užívateľa sa uvedená služba bude poskytovať na transakčnej úrovni.
Rozširujú sa existujúce služby o informácie, ktoré budú doplnkové dôchodkové spoločnosti povinne zverejňovať na svojom webovom sídle bez potreby autentifikácie užívateľa, ako aj o povinne zverejňované informácie určené výhradne ich klientom na základe ich autentifikácie. Zámerom je zvýšenie informovanosti užívateľov. Tieto služby sa budú poskytovať na úrovni jednosmernej interakcie.
6.2. Vytvárajú sa podmienky pre sémantickú interoperabilitu?
(Popíšte spôsob jej zabezpečenia.)
Nie
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 umožnenie autentifikovaného prístupu k osobnému dôchodkovému účtu účastníka alebo poberateľa dávky najneskôr do 31. decembra 2014.
6.8. Rozširuje sa prístupnosť k internetu?
(Uveďte spôsob rozširovania prístupnosti.)
Nie
6.9. Rozširuje sa prístupnosť k elektronickým službám?
(Uveďte spôsob rozširovania prístupnosti.)
Nie
6.10. Zabezpečuje sa technická interoperabilita?
(Uveďte spôsob jej zabezpečenia.)
Nie
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 nových elektronických služieb a rozširovaním existujúcich služieb budú financované v rámci rozpočtov dotknutých subjektov.
Legislatívne prostredie procesu informatizácie

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



