Pripomienky Slovensko.Digital k dokumentu Stratégia digitálnej transformácie Slovenska pre roky 2019-2030

Všeobecné pripomienky pre oba dokumenty:

1. Považujeme za potrebné a veľmi dôležité, pri tak dôležitom dokumente, viesť dlhší, konštruktívny a cielený dialóg s externým prostredím. Považujeme za potrebné viesť hlbší dialóg o témach, oblastiach, opatreniach, ktoré tento dokument adresuje, aby sa zabezpečila identifikácia relevantných tém, oblastí a opatrení.

2. V rámci jednotlivých tém, oblastí dokumentu v SR existujú relevantné subjekty, či už súkromné spoločnosti, záujmové združenia, akademická obec a pod. a teda považujeme za potrebné s nimi viesť cielený dialóg a verifikovať závery aktuálnej verzie tohto dokumentu, prípadne identifikovať prioritnejšie témy, problémy, príležitosti.

3. Sme názoru, že daný dokument preceňuje aktuálne možnosti a zdroje SR. Sme názoru, že je potrebné hľadať prioritné témy a tým sa venovať, prípadne vynechať témy, ktoré už rieši súkromný sektor, akademický sektor a pod.  


Dokument - Stratégia digitálnej transformácie

1. Pre čitateľa nie je jasné ako je potrebné vnímať daný dokument vo vzťahu k iným existujúcim a schváleným dokumentom, napr. Národná koncepcia informatizácie verejnej správy SR pre roky 2016-2020. Nie je jasné, či tento dokument nahrádza napr. NKIVS alebo jeho ambícia je stavať nad plánovanými cieľmi definovanými v NKIVS. V prípade, že cieľom tohto dokumentu je stavať nad jednotlivými už schválenými dokumentmi, tak je potrebné definovať tieto vzťahy a zaviesť mechanizmy, ktoré zabezpečia zmenu tohto dokumentu na základe zmien jednotlivých schválených dokumentov.

2. Sme názoru, že dokument by bolo vhodné štruktúrovať tak, aby pre čitateľa bolo možné jednoducho identifikovať, ktoré témy a hlavne z nich vyplývajúce povinnosti vyplývajú z iniciatív EÚ a SR má povinnosť ich splniť. A ktoré témy v dokumente sú definované navyše z vlastnej iniciatívy SR.

3. Vo vzťahu k tabuľke 1 Prehľad národných politík by bolo vhodné doplniť info:
	o stave jednotlivých uvedených dokumentov - či ide už o schválený dokument, alebo rozpracovaný dokument,
	kým bol daný dokument vypracovaný, kedy a kým schválený,
	ktoré témy, oblasti, ciele tohto dokumentu budú uvedenými dokumenti naplnené.

Predmetné informácie by poskytli lepšiu predstavu, či ide o relevantné dokumenty, ich aktuálnosť a úroveň záväznosti.

Vnímame ako kritické identifikovať relevantné dokumenty, nakoľko tento dokument na nich stavia a adresuje témy, oblasti a opatrenia.

4. Pre lepšie pochopenie dokumentu by pomohlo priblíženie logiky ako boli v rámci SWOT analýzy uvedené zdroje identifikované. Cieľom je, aby SWOT analýza bola realizovaná nad relevantnými dokumentmi.

5. V rámci kapitoly Vízia digitálneho Slovenska, ale potom aj Akčného plánu chýbajú prvky plánovania. Je potrebné vnímať, že SR a jednotlivé subjekty majú obmedzené zdroje, či už finančné, odborné a pod. a teda je potrebné:
	prioritizovať jednotlivé témy, ciele,
	identifikovať závislosti a súvislosti,
	aplikovať prototypy a overovanie si konceptov.

6. V rámci kapitoly Vízia digitálneho Slovenska, ale potom aj Akčného plánu chýbajú prvky plánovania. Je potrebné vnímať, že SR a jednotlivé subjekty majú obmedzené zdroje, či už finančné, odborné a pod. a teda je potrebné mať definované procesy pre overovanie významu, priority jednotlivých tém, cieľov a na základe toho riadiť a alokovať finančné zdroje.

7. V rámci kapitoly Vízia digitálneho Slovenska chýbajú pre jednotlivé podkapitoly ciele, merateľné ukazovatele. Merateľný ukazovateľ by mal jasne definovať plánovanú hodnotu a miľník, kedy sa má daná hodnota dosiahnúť.

Okrem výsledkových ukazovateľov by mala kapitola a jej podkapitoly obsahovať dopadové ukazovatele. Cieľom má byť sledovanie dopadov navrhovaných tém, oblastí a opatrení.

Zároveň by bolo vhodné pre každý ukazovateľ identifikovať, či ide o ukazovateľ spadajúci pod dokument, na základe ktorého tento dokument stavia alebo ide o ukazovateľ definovaný týmto dokumentom. 

8. V rámci kapitoly Vízia digitálneho Slovenska chýba pre jednotlivé podkapitoly analýza, zhodnotenie a potenciál SR. Napr. v autonómnych vozidlá je potrebné triezvo zhodnotiť, že aj keď SR patrí k automobilovej “veľmoci”, tak faktom je, že výskum a vývoj automobiliek je realizovaný mimo územie SR. Jaguár plánuje vyrábať autonómne vozidlo. Toto vozidlo nebude vyrábané ani v UK, ale priamo v USA, nakoľko spoločnosť špecializujúca sa na výrobu autonómnych vozidiel (dodávateľ Jaguáru) danú technológiu nechce vyviezť mimo USA.

Sme názoru, že je potrebné v rámci jednotlivých podkapitol kapitoly Vízia digitálneho Slovenska viesť dialóg s relevantnými zástupcami daných odvetví, tém a identifikovať v rámci nich realizovateľné príležitosti, napr. pre autonómne vozidlá sú potrebné špecializované mapové podklady a takéto aktivity vidíme ako príležitosti napr. v rámci témy autonómnej dopravy.

9. Stratégia abstrahuje od pomenovania splnenia potrebných predpokladov, aby bolo možné navrhnuté opatrenia implementovať. 

Napr. v rámci kapitoly Stratégia digitálnej transformácie SR 2019-2030 napr. pri téme Umelá inteligencia dokument úplne abstrahuje od zadefinovania potrebných predpokladov a to, že napr. je potrebná určitá dátová kvalita, integrita. Zároveň abstrahuje od pomenovania dlhotrvajúceho problému napr. v slovensko eGove a tým je práve vysoká nekvalita dát.

Napr. v rámci kapitoly Stratégia digitálnej transformácie SR 2019-2030 napr. pri téme Blockchain dokument úplne abstrahuje od zadefinovania potrebných zmien legislatívy. Vieme, že legislatívne zmeny v SR sú zložité a dlhotrvajúce.

Požadujeme, aby dokument pomenúval predpoklady a hodnotil riziká, príležitosti a na základe toho boli definované priority, aktivity, opatrenia. 

10. Z dokumentu, napr. kapitola Stratégia digitálnej transformácie SR 2019-2030 nie je jasné v akých roliach by SR mala vystupovať, napr. pri technológii blockchain či:
	SR vytvára priestor pre vznik inovatívnych riešení a tie potom exportuje do zahraničia, prípadne ich aplikuje aj priamo v SR,
	SR poskytuje svoje prostredie zahraničiu, aby dané technológie testovali v rámci SR.

Každý z uvedených prístupov definuje úplne inú sadu problémov a predpokladov, ktoré je potrebné riešiť.

Bolo by prínosné v dokumente jasne oddeľovať tieto prístupy, role.

11. Považujeme za potrebné ohľadne Opatrení v krátkodobom horizonte a ohľadne Akčného plánu viesť konštruktívny a cielený dialóg s externým prostredím.  

12. Opatrenia v krátkodobom horizonte považuje za nie dostatočného a potrebného detailu. Nakoľko ide o opatrenia na najbližšie 3 roky a nakoľko často vychádzajú z už existujúcich dokumentov ich detail nie je dostatočný.

Sme názoru, že opatrenia by mali jasne definovať, čo bude v roku 2022 “dodané”.

Sme názoru, že opatrenia by mali mať posudený aj časový rámec reálneho dopadu. Napr. zmena vzdelávania sa reálne premietne s určitým časom odstupom.

13. Sme názoru, že dokument by mal obsahovať mechanizmy definovania tém, oblastí a opatrení po zrealizovaní krátkodobých opatrení. Takéto postupy aktuálne v rámci dokumentu chýbajú.

Dokument - Akčný plán 

1. Pripomienka č. 11 platí aj pre Akčný plán. 

2. Pripomienka č. 12 platí aj pre Akčný plán.

3. Aktuálne je pomerne veľký problém dostať ľudí s potrebnou odbornosťou do štátnej správy. Akčný plán adresuje pomerne veľké množstvo úloh. POžadujeme v rámci každej úlohy doplniť informáciu, či na danú úlohu sú k dispozícii odborné kapacity na strane štátu alebo nie.

4. Sme názoru, že je potrebné, aby Akčný plán bol naviazaný na plnenie jednotlivých ukazovateľov a hlavne dopadových. Napr. nakúpenie infraštruktúry (superpočítače, AI nástroje, …) a ich sprístupnenie SME nemá byť cieľ. Takáto aktivita nemá význam ak nebudú jasne definované a meraná dopady.

5. Sme názoru, že je potrebné, aby Akčný plán a aj Stratégia zhodnotili doteraz realizované investície využiteľné. Napr. v rámci EŠIF boli realizované tzv. centrá excelentnosti, ktorých cieľom bolo prepájať akademický sektor so súkromným, budovať potrebnú excelentnú infraštruktúru a pod. Budovanie inovačných hubov považujeme za veľmi podobnú aktivitu.

Zároveň skúsenosti z budovania a prevádzkovania centier excelentnosti môžu zodpovedať otázku opodstatnenosti budovania takýchto hubov.

6. Sme názoru, že je potrebné, aby Akčný plán bol konkrétnejší. Napr. v téme Zlepšíme schopnosti verejnej správy využívať dáta a inovácie je na základe NKIVS, OPII, OPEVS a jasne a konkrétne definovať: 
	projekty, 
	ich časti, 
	ich termíny dodania,
	ich aktuálny stav spracovania
	vzťahy a závislosti medzi jednotlivými projektami/ich časťami,
	atď.

 Takto je možné prioritizovať a definovať logické nadväznosti.

7. Sme názoru, že je potrebné, aby Akčný plán bol postavený na overovaní si projektov vo forme Proof of concept, aby si minimalizovalo riziko financovania nevhodných opatrení.

 

      



       

  

