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1. miesto v kateg órii Nov é slu žby
Cena ITAPA 2013

Elektronické služby N árodnej evidencie vozidiel 
(NEV) časť - mobilná lustrácia ob čanov, dokladov a 

vozidiel
• Prihlasovate ľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
• Dodávate ľ/realizátor projektu : SOITRON, s.r.o.
• Základné inform ácie: Projekt integruje služby overovania dokladov, 

evidenčnej kontroly, ako aj pátracích agend. Všetky tieto informácie 
policajti vďaka projektu rýchlo bezpečne zistia ihneď na mieste. Projekt 
tak výrazne zrýchľuje a zefektívňuje identifikáciu kradnutých áut, 
pátrania po ľuďoch, ale aj napríklad vyhľadávanie áut s neplatnými 
STK. Z pohľadu vodičov sa tiež skracuje časť cestnej kontroly. Projekt 
je pozoruhodný vysokým celonárodným dopadom na bezpečnosť
cestnej premávky. Projekt tiež musel vyriešiť náročnú integráciu na 
viaceré evidenčné systémy (register fyzických osôb, evidencia vozidiel, 
rôzne pátracie evidencie a pod.) Okrem toho projekt charakterizuje aj 
vysoká úroveň zabezpečenia.



2. miesto v kateg órii Nov é slu žby 
Cena ITAPA 2013

Mobiln á aplik ácia Dôvera
• Prihlasovate ľ: Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.
• Dodávate ľ/realizátor projektu : Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s., 

Cleverlance Slovakia, s.r.o., mediworx software solutions, s.r.o
• Základné inform ácie: Projekt umožňuje prístup k vlastnej zdravotnej 

karte cez mobilnú aplikáciu. Jednoduché sprístupnenie vlastnej 
zdravotnej dokumentácie úplne zásadne zlepšuje zdravotnú
starostlivosť pri vyhľadaní nového lekára. Taktiež je veľmi dôležité, že 
pacient dokáže sám kontrolovať zdravotné výkony a môže reklamovať
prípadné nezrovnalosti, a to priamo cez aplikáciu. Aplikácia spúšťa celý 
rad ďalších služieb, ako napríklad pomoc v núdzi (vďaka lokalizácii 
pacienta), pripomienky preventívnych prehliadok, varovaniach pred 
liekovými interakciami, vyhľadanie najbližšej otvorenej lekárne, či 
pohotovosti a pod. Služba sa stala obľúbenou – denne aplikáciu 
sťahuje cca 200 – 300 používateľov. Projekt deklaruje unikátnosť –
žiadna iná poisťovňa nemá obdobnú službu spojenú s lokalizáciou. 



3. miesto v kateg órii Nov é slu žby
Cena ITAPA 2013 

iObcan – mobiln á aplik ácia pre 
eParticip áciu a eDemokraciu

• Prihlasovate ľ: Mesto Stupava a mestská časť Bratislava-
Staré Mesto

• Dodávate ľ/realizátor projektu : eGov Systems spol. s r.o., 
Stradiware, s.r.o.

• Základné inform ácie: Projekt prináša novú cestu 
komunikácie medzi občanmi a samosprávou, a to 
prostredníctvom mobilu. Projekt deklaruje prvenstvo medzi 
mobilnými aplikáciami podobného druhu. Hlavný prínos 
projektu spočíva v rýchlej a jednoduchej komunikácii a 
zaslania podnetu na riešenie. Projekt dokáže lokalizovať
občana a umožniť okamžité nahlásenie nejakého problému 
(napríklad výtlku na ceste), a to vrátane zaslania fotografie. 
Občan tiež dokáže sledovať ako sa jeho podnet rieši. 



1. miesto v kateg órii Zlep šovanie procesov
Cena ITAPA 2013
Bezpečné lieky

• Prihlasovate ľ: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
• Dodávate ľ/realizátor projektu : DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., 

mediworx software solutions, s.r.o, Infopharm, a. s. 
• Základné inform ácie: Projekt sprístupňuje informácie o 

predpísaných liekoch jednotlivým pacientom a zároveň vyhodnocuje 
vzájomnú interakciu týchto liekov. Tým projekt zabezpečuje ďaleko 
lepšiu informovanosť lekárov pri starostlivosti o jedného pacienta, a 
tiež koordináciu starostlivosti. Predpisovanie liekov je vďaka tomu 
bezpečnejšie, pretože projekt poskytuje informáciu o tom, či 
predpísané lieky spolu nevhodne neinteragujú. Projekt však tiež
eliminuje duplicitu pri predpisovaní liekov a odhaľuje neobvyklé
správanie. Taktiež projekt vedie k úsporám. Okrem toho aj samotní
pacienti získali projektom prístup k týmto informáciám, čo zlepšuje 
stav ich informovania.



2. miesto v kateg órii Zlep šovanie procesov
Cena ITAPA 2013 

Monitoring stavu lesa a krajiny metódami 
diaľkov ého prieskumu Zeme

• Prihlasovate ľ: Národné lesnícke centrum 
• Dodávate ľ/realizátor projektu : EMM, spol. s. r. o.
• Základné inform ácie: Projekt prináša podstatne lepší stav informovanosti o 

stave lesov, a to až pri 60 % poklese nákladov na zber údajov oproti 
tradičným metódam. Výstupom projektu je podrobné zmapovanie stavu a 
všetkých aktivít v lesoch, a to v 3D podobe. Cieľom je najmä poskytnúť
poklady na komplexné plánovanie, aby sa eliminovali negatívne dopady 
škodlivých činiteľov, klimatických zmien, ale aj zabránilo nelegálnym 
aktivitám. Cez projekt je tiež možné kontrolovať hospodárenie v lesoch a 
kontrolu plnenia povinností vlastníkov. V rámci projektu sa získané údaje 
spracovávajú do interaktívnej 3D mapy. Celkovo takto projekt pokrýva až
1/10 celého územia Slovenska. Projekt je pozoruhodný sofistikovanou 
technikou zberu dát, keď sa využívajú rôzne technológie snímkovania (ako 
multispektrálne či infračervené snímky kombinované s laserovým skenerom) 
a následne ich automatickým spracovaním do 3D geopriestorových údajov. 



3. miesto v kateg órii Zlep šovanie procesov
Cena ITAPA 2013

Informa čný systém slovensk ého futbalu (ISSF)

• Prihlasovate ľ: Slovenský futbalový zväz
• Dodávate ľ/realizátor projektu : TEMPEST a.s.
• Základné inform ácie: Hlavným cieľom projektu bola optimalizácia procesov 

a zavedenie moderného a užívateľsky komfortného systému pre všetky 
zložky slovenského futbalu. V jednej centralizovanej aplikácii sa vyriešili 
všetky základné procesy (evidencia hráčov, rozhodcov...., registrácie, 
transfery, žiadosti, podania na komisie) ako aj ekonomické požiadavky. 
Projekt tiež zabezpečuje určenie jednoznačnej osobnej zodpovednosti za 
každé rozhodnutie. Systém ISSF je využívaný organizáciou SFZ a 44 
zväzmi riadiacimi slovenský futbal. Systém ISSF využívajú v súčasnosti 
kluby (viac ako 1 900), matrikári, ekonomickí pracovníci, osoby, hráči (viac 
ako 380.000), tréneri, delegáti, delegáti pozorovatelia, rozhodcovia a 
funkcionári pôsobiaci v slovenskom futbale. Systém ISSF má aj verejný 
portál pre potreby publikovania informácii a komunikácie s verejnosťou. 
Napriek rozsahu projektu bol celý projekt implementovaný len za 11 
mesiacov.



Špeciálne uznanie
Cena ITAPA 2013

Automatizovaný predplatný systém na dodávku 
elektriny pre Luník IX., Košice

• Prihlasovate ľ: Mesto Košice, zastúpené Bytovým podnikom mesta Košice a.s.
• Dodávate ľ/realizátor projektu : TRANSTECH, a.s.
• Základné inform ácie: Projekt si kladie za cieľ napomôcť riešeniu problému s 

neplatičmi na Luníku IX. Podstatou projektu je umožnenie zakúpenia presne 
požadovaného množstva elektriny vo forme kreditu u mobilného operátora. 
Systém následne automaticky na diaľku zapne odber elektriny a po vyčerpaní
kreditu ho jednoducho vypne. Systém tiež sofistikovane sleduje či nedochádza k 
čiernemu odberu. Odberatelia tiež môžu na internete sledovať svoju dennú
spotrebu a optimalizovať svoje správanie. Projekt mal veľmi pozitívny efekt na 
odberateľov. Po jeho zavedení sa rýchlo zvýšila finančná disciplína a väčšina 
odberateľov platí elektrinu pravidelne a v predstihu. Počas doby 9 mesiacov od 
zavedenia projektu nedošlo k ani jednému pokusu o čierny odber, alebo 
poškodenie elektromerov. Pozoruhodne sa zaradenia do projektu začali 
domáhať aj obyvatelia Luníka IX, ktorí zatiaľ neboli do neho zapojení. Projekt je 
zaujímavý najmä unikátnym a inovatívnym prístupom pri riešení závažných 
sociálnych javov a ukazuje, že informatizácia môže priniesť nečakane rýchle 
riešenia aj do chronických problémov. 



Špeciálne uznanie
Cena ITAPA 2013 
ĽudiaĽuďom.sk

• Prihlasovate ľ: 4people, n.o.
• Dodávate ľ/realizátor projektu : 4people, n.o.
• Základné inform ácie: Projekt priniesol bezplatnú platformu pre on-

line darcovstvo a charitu. V princípe využíva osvedčené nástroje e-
shoppingu na organizáciu charitatívnych darov. Vďaka inovatívnemu
prístupu umožňuje portál na decentralizovanej a individuálnej báze 
spájať darcov s ľuďmi v núdzi a aktivistami. Darcovia tak presne 
vedia aké aktivity a akých ľudí podporujú a môžu vyžadovať
vyúčtovanie svojho daru od prijímateľa daru. Zároveň prijímatelia 
vidia svojich darcov a môžu s nimi komunikovať a prehlbovať vzťahy. 
Za dva roky jeho existencie portál použilo takmer 4 tisíc darcov, ktorí
na presne sformulované výzvy a žiadosti venovali takmer 6 tisíc 
darov vo výške takmer 200 tisíc EUR. Projekt je pozoruhodný 
využitím informačných technológií na oblasť charity. Projekt tak 
dostáva charitu na Slovensku na úplne novú úroveň.



Špeciálne uznanie 
Cena ITAPA 2013

Digitálny vzdelávac í obsah „Plan éta vedomostí“

• Prihlasovate ľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky 

• Dodávate ľ/realizátor projektu : Atos IT Solutions and Services s.r.o., Agemsoft 
a.s.

• Základné inform ácie: Digitálny vzdelávací obsah „Planéta vedomostí“ je 
vzdelávací program pre základné a stredné školy zameraný na multimediálne 
spracovanie všeobecne platných poznatkov z predmetov matematika, fyzika, 
chémia, biológia a prírodoveda. Pre každý predmet a úroveň obsahuje viac ako 
100 interaktívnych lekcií. Každá z týchto lekcií sa skladá z približne desiatich 
študijných stránok, ktoré majú pomôcť žiakom dosiahnuť konkrétne študijné
ciele. Študijné stránky sú zostavené tak, aby žiakom sprostredkovali príslušné
vedomosti intuitívnym, efektívnym a podnetným spôsobom. Teoretické výklady 
sú doplnené rôznymi typmi cvičení, na ktorých si žiaci môžu overiť, do akej 
miery danému učivu porozumeli. Učitelia majú v rámci vlastného prostredia k 
dispozícii nástroje, vďaka ktorým si môžu prispôsobiť digitálny obsah vlastným 
potrebám a potrebám ich žiakov. Planéta vedomostí predstavuje prvý veľký 
projekt digitalizácie vzdelávacieho. 


