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Doterajší vývoj informatizácie u nás sa orientoval na informa čné 
zabezpe čenie centralizovaného administratívneho systému ria denia. V 
príspevku sa posudzujú niektoré problémy spojené s vytváraním 
informa čnej štruktúry a lokálnych informa čných štruktúr ako nevyhnutného 
predpokladu efektívneho fungovania ekonomiky v podm ienkach trhového 
mechanizmu. Vzniká závažný problém prechodu na trho vý mechanizmus, to 
znamená, čím a ako nahradi ť zostávajúce informa čné zdroje pre riadenie. 
Formovanie štátnej informa čnej politiky a informa čné zabezpe čenie 
podnikov nemožno chápa ť ako jednoduché prispôsobovanie sa existujúcich 
informa čných štruktúr prebiehajúcim zmenám. Pôjde o vytvára nie nových 
informa čných štruktúr a o rozvoj informa čných technológií. Význam 
uvedených trendov v rozvoji informatizácie spo číva z užívate ľského 
hľadiska predovšetkým v tom, že miesto doteraz prevlá dajúceho ú čelového 
spracovania programov možno využíva ť informa čné technológie použite ľné v 
relatívne širokých aplika čných oblastiach. To umož ňuje tieto technológie 
zabezpe čova ť dodávate ľským spôsobom a v podmienkach otvorenosti 
ekonomiky zníži ť zaostávanie v ich rozvoji vhodnou formou medzináro dnej 
spolupráce. PRINCÍP OTVORENÝCH SYSTÉMOV. Nové infor mačné technológie 
umožňujú rieši ť problémy na princípe otvorených systémov. Preto bu de z 
hľadiska integrácie spracovania informácií ú čelnejšie hovori ť o 
aplika čných oblastiach informa čných technológií a členi ť ich pod ľa 
charakteristických prvkov týchto technológií na tri  úrovne. Prvú úrove ň 
možno charakterizova ť ako bezprostredné spracovanie informácií na 
koncových automatiza čných zariadeniach (osobné po číta če, tla čiarne, 
grafomaty a pod.). Druhú úrove ň predstavujú lokálne informa čné 
štruktúry. V týchto štruktúrach sa integruje automa tizácia spracovania 
informácií v oblasti procesov (robototechnologické komplexy, pružné 
výrobné systémy a pod.). Tretiu úrove ň tvoria ve ľké databázové centrá, 
ktoré zabezpe čujú získavanie, uchovávanie, aktualizáciu a poskyto vanie 
informácií verejne dostupných užívate ľom. Jej ú čelom teda je 
sprostredkovanie informácií v národnom i medzinárod nom meradle. V 
podmienkach trhovej ekonomiky sa informatizácia men í z pomocného 
prostriedku automatizácie administratívy na jeden z  rozhodujúcich 
faktorov sociálno-ekonomického rozvoja. Informatizá cia predstavuje nový 
spôsob myslenia a na základe toho i nový prístup k riešeniu problémov. 
Možno poveda ť, že len integrované informa čné štruktúry umož ňujú v plnom 
rozsahu realizova ť často len proklamovaný systémový prístup. 
Doterajší vývoj informatizácie u nás sa orientoval na informa čné 
zabezpe čenie centralizovaného administratívneho systému ria denia. V 
príspevku sa posudzujú niektoré problémy spojené s vytváraním 
informa čnej štruktúry a lokálnych informa čných štruktúr ako nevyhnutného 
predpokladu efektívneho fungovania ekonomiky v podm ienkach trhového 
mechanizmu. Vzniká závažný problém prechodu na trho vý mechanizmus, to 
znamená, čím a ako nahradi ť zostávajúce informa čné zdroje pre riadenie. 
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