Sociálne vplyvy - vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť
príležitostí a rodovú rovnosť a na zamestnanosť

Sociálne vplyvy predkladaného materiálu - vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4.1. Identifikujte vplyv na hospodárenie
domácností a špecifikujte ovplyvnené skupiny
domácností, ktoré budú pozitívne/negatívne
Nemá
vplyv
ovplyvnené.
domácností.

na

hospodárenie

Kvantifikujte:
- Rast alebo pokles príjmov/výdavkov
na priemerného obyvateľa
- Rast alebo pokles príjmov/výdavkov
za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností
- Celkový počet obyvateľstva/domácností
ovplyvnených predkladaným materiálom

Nemá vplyv.

4.2.
Zhodnoťte
kvalitatívne
(prípadne
kvantitatívne) vplyvy na prístup k zdrojom, Zlepšenie
prístupu
právam, tovarom a službám u jednotlivých vzdelávanie osôb so ZP.
ovplyvnených skupín obyvateľstva.

4.3. Zhodnoťte vplyv na rovnosť príležitostí:
Zhodnoťte vplyv na rodovú rovnosť.

Nemá vplyv.

k službám,

4.4. Zhodnoťte vplyvy na zamestnanosť.

Pozitívne.

Aké sú vplyvy na zamestnanosť ?

Žiadne.

Ktoré skupiny zamestnancov budú ohrozené Nie.
schválením predkladaného materiálu ?
Hrozí v prípade schválenia predkladaného
materiálu hromadné prepúšťanie ?

Vplyvy na informatizáciu spoločnosti

Budovanie základných pilierov informatizácie
Obsah
6.1. Rozširujú alebo inovujú sa existujúce alebo Nie
vytvárajú sa či zavádzajú sa nové elektronické
služby?
(Popíšte ich funkciu a úroveň poskytovania.)
6.2. Vytvárajú sa podmienky pre sémantickú Áno, Rezortný Informačný Systém
MŠVVaŠ
umožňuje
systémom
interoperabilitu?
kombinovať prijímané informácie
z rôznych Školských Informačných
(Popíšte spôsob jej zabezpečenia.)
Systémov
a
zmysluplne
ich
spracovať.
Koordinovaným
spôsobom je definícia spoločnej
sémantiky na základe XML.
Ľudia
6.3. Zabezpečuje sa vzdelávanie v oblasti Nie
počítačovej gramotnosti a rozširovanie vedomostí
o IKT?
(Uveďte spôsob, napr. projekty, školenia.)
6.4. Zabezpečuje
vzdelávania?

sa

rozvoj

elektronického Nie

(Uveďte typ a spôsob zabezpečenia vzdelávacích
aktivít.)
6.5. Zabezpečuje sa podporná a propagačná aktivita Nie
zameraná na zvyšovanie povedomia o informatizácii
a IKT?
(Uveďte typ a spôsob zabezpečenia propagačných
aktivít.)

6.6. Zabezpečuje/zohľadňuje/zlepšuje sa prístup Nie
znevýhodnených osôb k službám informačnej
spoločnosti?
(Uveďte
spôsob
prostredia.)

sprístupnenia

digitálneho

Infraštruktúra
6.7. Rozširuje, inovuje, vytvára alebo zavádza sa Áno, Definujú sa niektoré princípy
vedenia
a obsah
informačného
nový informačný systém?
systému, ktorý tvorí ústrednú
elektronickú evidenciu detí, žiakov,
(Uveďte jeho funkciu.)
poslucháčov,
pedagogických
a nepedagogických pracovníkov ako
aj škôl a školských zariadení .
6.8. Rozširuje sa prístupnosť k internetu?

Nie

(Uveďte spôsob rozširovania prístupnosti.)
6.9. Rozširuje sa prístupnosť k elektronickým
službám?

Nie

(Uveďte spôsob rozširovania prístupnosti.)
6.10. Zabezpečuje sa technická interoperabilita?
(Uveďte spôsob jej zabezpečenia.)

6.11. Zvyšuje sa bezpečnosť IT?

Áno, Definuje rozhrania, služby
prepojenia, integráciu, prezentáciu a
výmenu údajov, prístupnosť a služby
zabezpečenia. Rezortný Informačný
Systém MŠVVaŠ bude prepojený s
Registrom Fyzických osôb.
Nie

(Uveďte spôsob zvýšenia bezpečnosti a ochrany IT.)
6.12. Rozširuje sa technická infraštruktúra?

Nie

(Uveďte stručný popis zavádzanej infraštruktúry.)
Riadenie procesu informatizácie
6.13. Predpokladajú sa zmeny v riadení procesu Nie
informatizácie?

(Uveďte popis zmien.)
Financovanie procesu informatizácie
6.14. Vyžaduje si proces informatizácie finančné
investície?

Nie

(Popíšte príslušnú úroveň financovania.)
Legislatívne prostredie procesu informatizácie
6.15. Predpokladá nelegislatívny materiál potrebu
úpravy legislatívneho prostredia procesu
informatizácie?
(Stručne popíšte navrhované legislatívne zmeny.)

Nie

