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ŠTÁTNY INFORMAČNÝ SYSTÉM A ARMÁDA SR

Koniec druhého tisícročia je vo všetkých vyspelých krajinách svet doprevádzaný

dramatickým nárastom významu informácií. Pri riešení dôležitých úloh ako sú plánovanie

výstavby či sledovanie javov sa vyspelé spoločnosti bez nich nezaobídu. Žijeme v období

dramatického nástupu informatiky, automatizácie a robotizácie. Všetky prosperujúce štáty

s rozvinutou ekonomikou vnímajú informácie ako strategickú surovinu. Platí to pre oblasť

ekonomiky, riadenia celej spoločnosti, ale aj obrany a bezpečnosti. V týchto krajinách sa

vynakladajú veľké prostriedky na to, aby informácie, ktoré potrebujú jednotlivé štátne

i neštátne zložky k svojmu rozhodovaniu, boli aktuálne a vždy k dispozícii.

Aj na Slovensku sa sformovali sily, ktoré sa snažia vybudovať efektívny nástroj na

zber informácií, na ich aktualizáciu i využívanie. Už niekoľko rokov sa rozvíjajú aktivity,

ktoré smerujú k vybudovaniu „Štátneho informačného systému“. Vďaka nim sa podarilo

na Slovensku vytvoriť silné akademické zastúpenie, ktoré prostredníctvom vysokých škôl,

Slovenskej akadémie vied, Informatickej spoločnosti a ďalších inštitúcií usmerňuje tento

vývoj. V jednotlivých rezortoch sú vytvorené orgány, zásluhou ktorých sa darí budovať

rezortné informačné systémy.

Dnes, keď stojíme pri zrode tohoto diela, je veľmi dôležité správne zadefinovať

funkcie, ktoré má tento nástroj bude plniť voči štátu a svojim užívateľom, určiť

zodpovednosť i kompetencie a rozdeliť úlohy.

Konferencia „Štátny informačný systém a Armáda SR“, ktorú pod patronátom

ministra obrany pána Kanisa zorganizoval Topografický ústav Armády SR v spolupráci

s Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií, Univerzitou Mateja Bela a Slovenskou

technickou univerzitou, chce svojim rokovaním prispieť k tomuto procesu.

Za organizačný výbor:

pplk. Ing. Jaroslav PIROH, CSc.


