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Výsledky práce v oblasti informačných technológií.
V tomto príspevku by som rád zhodnotil svoju činnosť v oblasti informačných
technológií(IT), ktorá tvorila a tvorí ťažiskovú časť mojej práce za uplynulé 4 roky, a ktorá
vyplývala z obsahu činností zástupcu starostu v MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce. Kompletnú
pracovnú náplň nájdete v dokumente www.emilpetrvalsky.sk/Dokumenty/pracnapzs.pdf.
Okrem bežnej prevádzky výpočtovej techniky na miestnom úrade, ktorá v sebe zahŕňa
starostlivosť o dva servery bežiace na platforme Windows, 20 počítačov zapojených do
vnútornej siete mestskej časti, ďalšie dva počítače zapojené do siete ministerstva vnútra SR
a o počítač bežiaci na sieti ministerstva financií FINNET/6 ako aj o ďalšiu výpočtovú
techniku , som v uplynulom období zaviedol aj mnoho nových technológií. Ich cieľom je
skvalitniť a zároveň v maximálne možnej miere ochrániť komunikáciu medzi miestnym
úradom a verejnosťou a rôznymi orgánmi a organizáciami verejnej správy.
Po ukončení úspešných projektov EÚ Webocracy, SAKE a VIDI sme sa venovali
modernizácii našej webovej stránky, ktorú sme vyvíjali v spolupráci s firmou Bart s.r.o.
Aplikácia, beží na adrese www.tahanovce.net. Interaktivitu s občanmi zabezpečujeme na
našej facebookovej stránke, ktorá je moderovaná, a denne niekoľkokrát kontrolovaná našou
zamestnankyňou zodpovednou za styk s verejnosťou.
Prvým vážnym zásahom do siete počítačov bol tlak zo strany štátu, keď v dôsledku
schválenia zákona NR SR č.136/2014 Z.z. O ochrane osobných údajov bolo nutné, aby
dodávatelia nášho softwareu upravili niektoré programy a bolo potrebné preškoliť
zamestnancov úradu a oboznámiť ich s niektorými novými postupmi na zamedzenie úniku
informácií z počítačového systému mestskej časti.
Od roku 2007 do roku 2013 paralelne prebiehali dva procesy, ktoré plnili jeden účel a to je
elektronizovať vybrané služby obyvateľom. Štátny systém sa volá ústredný portál verejnej
správy(ÚPVS) a beží na adrese www.slovensko.sk a jeho košický variant beží na adrese
www.esluzbykosice.sk. Košické elektronické služby obsahujú 81 elektronizovaných služieb,
z ktorých 5 sú služby pre obyvateľov mestských častí. Prehľad služieb nájdete v dokumente
www.emilpetrvalsky.sk/Dokumenty/sluzbyke(MC).pdf. Služby pre mestské časti sú
podfarbené žltou farbou. Ako na portály ÚPVS tak i na portály mesta Košice je potrebné mať
k podávaniu rôznych podaní platný občiansky preukaz s elektronickým čipom. Projekt
elektronizácie služieb prebehol v rámci projektu EÚ OPIS, ktorého košický variant stál 2 mil.
€. Tieto programy sú na miestnom úrade plne implementované a funkčné.
V priebehu tohto obdobia sme na úrade paralelne zavádzali sieť ministerstva vnútra, na
ktorej bežia programy evidencia obyvateľstva a evidencia súpisných a orientačných čísel.
Ďalšou zavedenou sieťou bola sieť FINNET/6 ministerstva financií, ktorá slúži na priamu
komunikáciu ekonómky s ministerstvom, na odosielanie rôznych ekonomických výkazov.
Ďalšou veľkou zmenou v konfigurácii počítačovej siete bola zmena zákona o ochrane
osobných údajov a od 25.5.2018 je v platnosti zákon 18/2018 Z.z. O ochrane osobných
údajov, tzv. GDPR (General document protecting regulation), ktorý vychádza z dokumentov
Európskej únie a donútil nás, kompletne prepracovať všetky dokumenty a upraviť všetok
software na úrade.

Aby toho nebolo málo, tak od 1.9.2018 platí nový antibyrokratický zákon, ktorý mení 167
iných zákonov, vyhlášok a nariadení, cieľom ktorých je odbremeniť občanov od
viacnásobného nosenia dokumentov na úrady. V rámci tohto zákona a sú naši úradníci
schopní zistiť napr. listy vlastníctva, záznamy v obchodnom a živnostenskom registri a od
nového roku by mali vedieť zisťovať aj výpisy a odpisy z registra trestov.
Myslím si, že za posledné 4 roky sme dosiahli v oblasti informačných technológií výrazný
pokrok, ktorý bude slúžiť na urýchlenie komunikácie medzi občanmi a miestnou
samosprávou. Táto oblasť si i naďalej vyžaduje veľa pozornosti, finančných zdrojov a vysokú
odbornú úroveň zamestnancov jednotlivých odborných útvarov a hlavne fundovaného
technika v oblasti implementácie informačných technológií.
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