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Kategória I. Nové služby

Prihlásené projekty



mojlekar.eu – online 
objednávanie k lekárom

• Prihlasovateľ: Ellington, a.s.
• Dodávateľ/realizátor projektu: Ellington, a.s.
• Projektový manažér: Ing. Peter Dechet,. 

Ellington, a.s.

• Cieľ projektu: Zefektívniť a sprehladniť
objednávanie pacientov na vyšetrenia, ušetriť
čas a prevádzkové náklady poskytovateľom 
zdravotnej starostlivosti.

Kategória I. Nové služby



Vizualizácia ultrazvukových nálezov 
u kriticky chorých novorodencov

• Prihlasovateľ: Klinika neonatológie LF UPJŠ a DFN v 
Košiciach, Novorodenec.sk n.o. Košice

• Dodávateľ/realizátor projektu: Klinika neonatológie LF 
UPJŠ a DFN v Košiciach, Novorodenec.sk n.o  Košice
Intel  Czech Tradings INC, Unique Medical s.r.o SK 

• Projektový manažér: MUDr.Peter KRCHO , PhD, 
Klinika neonatológie LF UPJŠ a DFN v Košiciach, 
Novorodenec.sk n.o  Košice

• Cieľ projektu: Urýchliť dostupnosť a prehľadnosť
digitálne uložených vyšetrení u kriticky chorých 
novorodencov. Rýchly prehľad fotografickej 
dokumentácie v kritických situáciách a porovnávanie 
efektivity liečby.

Kategória I. Nové služby



Otvorené mesto – projekt efektívneho 
a objektívneho informovania obyvateľov 

mesta
• Prihlasovateľ: Mesto Prešov 
• Dodávateľ/realizátor projektu: CORA GEO, 

s.r.o. 
• Projektový manažér: Mariana Hurná, Mesto 

Prešov

• Cieľ projektu: Riadeným automatizovaným a 
efektívnym spôsobom sprístupniť aktuálne údaje 
z vybraných agend pre verejnosť (okrem 
povinne zverejňovaných). 

Kategória I. Nové služby



Mesto v mobile

• Prihlasovateľ: Bratislavský samosprávny kraj
• Dodávateľ/realizátor projektu: DATALAN, a.s.
• Projektový manažér: Roman Jaroš, DATALAN, 

a.s.

• Cieľ projektu: Lepšie služby pre občanov.
Hlavný zámer mobilných služieb je zjednodušiť
služby pre občanov a zlepšiť vzájomnú
komunikáciu.

Kategória I. Nové služby



Špičkové multimediálne HD 
štúdio

• Prihlasovateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v 
Trnave - Fakulta masmediálnej komunikácie

• Dodávateľ/realizátor projektu:  DATALAN, a.s.
• Projektový manažér: Rastislav Soldán, 

DATALAN, a.s

• Cieľ projektu: Moderné štúdium na najvyššej 
úrovni. Multimediálne štúdio slúži na špičkovú
prípravu pre budúcich mediálnych profesionálov 
a poskytuje priestor pre mladé talenty na tvorbu 
vlastných projektov.

Kategória I. Nové služby



City monitor Šaľa

• Prihlasovateľ: Mesto Šaľa
• Dodávateľ/realizátor projektu: QBSW, a.s.
• Projektový manažér: Jozef Mečiar, Mesto Šaľa 

• Cieľ projektu: Dostupnou formou zapojiť
občanov do riešenia problémov v meste, vytvoriť
podmienky pre jednoduchú a efektívnu 
komunikáciu medzi občanmi a mestským 
úradom a tým skvalitniť prostredie v meste. 

Kategória I. Nové služby



eKonzultácie - Nová a inovatívna 
forma priamej demokracie 

na Slovensku
• Prihlasovateľ: Centire s. r. o., 
• Dodávateľ/realizátor projektu: Centire s. r. o.
• Projektový manažér: Pavol Terpák, Centire s. r. o.

• Cieľ projektu: Cieľom projektu bolo vytvoriť novú a inovatívnu 
platformu tzv. eKonzultácie (Elektronický prieskum verejnej mienky -
EPVM) a umožniť občanom slovenských samospráv vyjadriť svoj názor 
na strategické otázky samosprávy v elektronickej forme s využitím 
počítača, tabletu alebo smartfónu z ľubovoľného miesta s pripojením na 
sieť Internet. Riešitelia projektu si dali zároveň cieľ vybudovať
legislatívne základy pre realizáciu eKonzultácií na miestnej úrovni. 
Realizáciou eKonzultácií, podpornej informačnej kampane bolo za cieľ
zvyšovať povedomie verejnosti o elektronických službách, ich výhodách 
a týmto spôsobom občanov zapojiť do efektívneho riadenia samosprávy. 

Kategória I. Nové služby



Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné
počítanie – SIVVP - Slovenský Superpočítač

svetového formátu.

• Prihlasovateľ: Dodávateľ/realizátor projektu: 
DATALAN a.s.

• Projektový manažér: Marek Paščák, DATALAN

• Cieľ projektu: Cieľom projektu SIVVP bolo vytvoriť
počítačovú infraštruktúru nabáze superpočítačov a 
gridov, ktorá bude schopná zabezpečiť veľmi zložité
numerické výpočty a modelovanie pre vedu a výskum. 
Dominantným prvkom vznikajúcej infraštruktúry je prvý 
slovenský superpočítač svetového formátu.

Kategória I. Nové služby



Komunálny portál eGov.sk

• Prihlasovateľ: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, 
Bratislavský samosprávny kraj

• Dodávateľ/realizátor projektu: CNC, a.s., SWAN, a.s.,
eGov Systems s.r.o.

• Projektový manažér: Jaroslav Ježek, vedúci odd. 
informatiky

• Cieľ projektu: Elektronizácia verejnoprávnych služieb a 
aktívna komunikácia s občanmi a firmami

Kategória I. Nové služby



Mobilná aplikácia s redakčným 
systémom Bratislava Staré Mesto

• Prihlasovateľ: Dodávateľ/realizátor projektu: Mestská
časť Bratislava-Staré Mesto 

• Dodávateľ/realizátor projektu: BonBon apps s.r.o.
• Projektový manažér: Jaroslav Ježek, vedúci odd. 

informatiky

• Cieľ projektu: Poskytnúť občanom a návštevníkom 
mestskej časti prípadne celého mesta užitočné
informácie o komerčných a nekomerčných prevádzkach 
na mapových podkladoch.

Kategória I. Nové služby



Ecclesia – Kontaktné miesta 
katolíckej cirkvi

• Prihlasovateľ: Novell Slovakia, s.r.o., Konferencia biskupov 
Slovenska

• Dodávateľ/realizátor projektu: Novell Slovakia, s.r.o., 
NEWPS.SK s.r.o., Software 602

• Projektový manažér: Peter Sabo, Novell Slovakia, s.r.o.

• Cieľ projektu: Cieľom projektu je vytvoriť potrebnú
infraštruktúru pre komunikáciu medzi arcidiecézami a 
diecézami v ramci štruktúr katolíckej cirkvi (KC) na 
jednotnom univerzálnom mieste tak, aby fungovala ako 
univerzálna služba.

Kategória I. Nové služby



Informačný systém 
environmentálnych záťaží (IS EZ)

• Prihlasovateľ: Slovenská agentúra životného prostredia
• Dodávateľ/realizátor projektu: Centrum environmentalistiky a informatiky

Slovenskej agentúry životného prostredia (CEI SAŽP), Štátny geologický ústav 
Dionýza Štúra, Štátna ochrana prírody Banská Bystrica, Výskumný ústav vodného 
hospodárstva, Vodohospodáska výstavba, š.p., Výskumný ústav pôdoznalectva a 
ochrany pôdy

• Projektový manažér: Katarína Paluchová, Erich Pacola, Centrum 
environmentalistiky a informatiky Slovenská agentúra životného prostredia

• Cieľ projektu: - vytvorenie jednotnej a komplexnej informačnej základne pre 
problematiku environmentálnych záťaží, podpora informovania verejnosti o 
problematike odstraňovania environmentálnych záťaží prostredníctvom IS EZ, 
zabezpečenie interoperability IS EZ s inými databázami a registrami informačného 
systému verejnej správy, vytvorenie údajovej základne pre tvorbu Štátneho programu 
sanácie environmentálnych záťaží (ŠPZ EZ), ktorý stanovuje priority riešenia 
problematiky environmentálnych záťaží, digitálne spracovanie a sprístupnenie 
registrov geologických oprávnení a odborných spôsobilostí v zmysle zákona č. 
569/2007 o geologických prácach, spracovanie Atlasu sanačných metód (vydaný v 
knižnej podobe) do podoby webovej aplikácie, prístupnej pre širokú verejnosť. 

Kategória I. Nové služby



Elektronická pobočka
• Prihlasovateľ: Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s. 
• Dodávateľ/realizátor projektu: Dôvera zdravotná

poisťovňa, a. s. 
• Projektový manažér: Marian Dadaj, Dôvera zdravotná

poisťovňa, a.s. 

• Cieľ projektu: 1. Zlepšovanie procesov – odstránenie 
zbytočných krokov (čas) a znižovanie nákladov (peniaze) 

• 2. Transparentnosť, verejná kontrola/feedback
• 3. Edukácia, spoločenská zodpovednosť

• 4. Dostupnosť, kvalitná UX/prehľadnosť

Kategória I. Nové služby



Internetový portál školského športu

• Prihlasovateľ: Lomtec.com, a.s. 
• Dodávateľ/realizátor projektu: Lomtec.com, a.s.
• Projektový manažér: Tomáž Koval, Lomtec.com, a.s.

• Cieľ projektu: Automatizácia a zjednodušenie procesov 
na vytváranie a riadenia školských športových súťaží. 
Sledovanie športových aktivít subjektov a osôb, ktoré sa 
zapájajú do školských športových súťaží. 

Kategória I. Nové služby



Elektronické služby Sociálnej 
poisťovne - elektronický zber údajov

• Prihlasovateľ: EMM, spol. s r.o.
• Dodávateľ/realizátor projektu: EMM, spol. s r.o. 
• Projektový manažér: Jozef Bezák, EMM

• Cieľ projektu: Do roku 2011 zasielanie prebiehalo 
hybridným spôsobom: zamestnávatelia s počtom 
zamestnancov viac ako 4 zasielali elektronicky, 
zamestnávatelia s počtom zamestnancov menej ako 4 
zasielali v papierovej podobe, zamestnávatelia s 
výnimkou zasielali v papierovej podobe.Plošné
zavedenie elektronickej služby zberu podkladov 
sociálneho poistenia, elektronická komunikácia so 
zamestnávateľmi na území SR. 

Kategória I. Nové služby



Informačný systém služieb zamestnanosti
Národný projekt NP X-2 „Zlepšenie a zvýšenie 

dostupnosti služieb zamestnanosti“
• Prihlasovateľ: Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 
• Dodávateľ/realizátor projektu: Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 
• Projektový manažér: Peter Horváth, Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 

• Cieľ projektu: Vytvorenie jednotného a centralizovaného systému služieb 
zamestnanosti pre všetky úrady ako aj ústredie:

• Vytvorenie jednotnej IT platformy pre všetky úrady a ústredie práce, sociálnych vecí a 
rodiny

• Tvorba automatizovaných rozhraní s externými aplikáciami 
• Konsolidácia údajovej základne
• Implementácia centrálneho systému oprávnení pre prístup k údajom 
• Zavedenie zdieľania relevantných údajov medzi úradmi odstráni neefektívne čerpanie 

zdrojov
• Vytvorenie centralizovanej databázy pre jednotný reporting a štatistiky – DWH 
• Podpora automatizovanej elektronickej výmeny dát  s inštitúciami (SP, MV) a 

samosprávou
• Podpora elektronických služieb pre klientov úradov (občania, podnikatelia, firmy)
• Podpora pri zavedení samoobslužnej zóny Kategória I. Nové služby



Úrad bez kolkov
Samoobslužné platobné terminály Pay-Point 
pre platby platobnou kartou a v hotovosti

• Prihlasovateľ: Okresný súd Banská Bystrica
• Dodávateľ/realizátor projektu: DATALAN, a.s., výrobca 

SurfpointMedia, s.r.o., zúčtovacia banka pre 
bezhotovostné transakcie VÚB, a.s.

• Projektový manažér: Ľuboš Petrík, DATALAN

• Cieľ projektu: 1.Zjednodušiť platenie súdnych poplatkov a vecných 
nákladov občanom; 2. Skrátiť vybavenie ich agendy na súdoch 
Slovenskej republiky; 3. nízka investičná náročnosť – celý projekt 
musel byť realizovateľný do 15.000 Eur; 4. nízke náklady na 
prevádzku do 200 Eur mesačne; Viac ako 95 percent transakcií na 
okresných súdoch SR tvoria transakcie do 100 Eur.

Kategória I. Nové služby



Kategória II. Zlepšovanie 
procesov

Prihlásené projekty



Elektronická pobočka

• Prihlasovateľ: Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.
• Dodávateľ/realizátor projektu: Dôvera zdravotná

poisťovňa, a. s. 
• Projektový manažér: Marian Dadaj, Dôvera zdravotná

poisťovňa, a.s.

• Cieľ projektu: 1. Zlepšovanie procesov – odstránenie 
zbytočných krokov (čas) a znižovanie nákladov (peniaze) 

2. Transparentnosť, verejná kontrola/feedback
3. Edukácia, spoločenská zodpovednosť
4. Dostupnosť, kvalitná UX/prehľadnosť

Kategória II. Zlepšovanie procesov



Elektronické služby Sociálnej 
poisťovne - elektronický zber údajov

• Prihlasovateľ: EMM, spol. s r.o.
• Dodávateľ/realizátor projektu: EMM, spol. s r.o. 
• Projektový manažér: Jozef Bezák, EMM

• Cieľ projektu: Do roku 2011 zasielanie prebiehalo 
hybridným spôsobom: zamestnávatelia s počtom 
zamestnancov viac ako 4 zasielali elektronicky, 
zamestnávatelia s počtom zamestnancov menej ako 4 
zasielali v papierovej podobe, zamestnávatelia s 
výnimkou zasielali v papierovej podobe.Plošné
zavedenie elektronickej služby zberu podkladov 
sociálneho poistenia, elektronická komunikácia so 
zamestnávateľmi na území SR. 

Kategória II. Zlepšovanie procesov



Informačný systém služieb zamestnanosti
Národný projekt NP X-2 „Zlepšenie a zvýšenie 

dostupnosti služieb zamestnanosti“

• Prihlasovateľ: Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 
• Dodávateľ/realizátor projektu: Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 
• Projektový manažér: Peter Horváth, Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 

• Cieľ projektu: Vytvorenie jednotného a centralizovaného systému služieb 
zamestnanosti pre všetky úrady ako aj ústredie:

• Vytvorenie jednotnej IT platformy pre všetky úrady a ústredie práce, sociálnych vecí a 
rodiny

• Tvorba automatizovaných rozhraní s externými aplikáciami 
• Konsolidácia údajovej základne
• Implementácia centrálneho systému oprávnení pre prístup k údajom 
• Zavedenie zdieľania relevantných údajov medzi úradmi odstráni neefektívne čerpanie 

zdrojov
• Vytvorenie centralizovanej databázy pre jednotný reporting a štatistiky – DWH 
• Podpora automatizovanej elektronickej výmeny dát  s inštitúciami (SP, MV) a 

samosprávou
• Podpora elektronických služieb pre klientov úradov (občania, podnikatelia, firmy)
• Podpora pri zavedení samoobslužnej zóny

Kategória II. Zlepšovanie procesov



Aukčný portál

• Prihlasovateľ: LLARIK, s.r.o. 
• Dodávateľ/realizátor projektu: LLARIK, s.r.o. 
• Projektový manažér: Jozef Kollárik, 

LLARIK,s.r.o.

• Cieľ projektu: Zefektívniť, zjednodušiť a zrýchliť
proces verejného obstarávania. Portál zároveň
zvyšuje transparentnosť procesu elektronickej 
aukcie a odstraňuje možnosť manipulácie s 
výsledkami aukcie. 

Kategória II. Zlepšovanie procesov



• Prihlasovateľ: SWAN, a.s., 
• Dodávateľ/realizátor projektu: SWAN, a.s.
• Projektový manažér: Milan Dúbrava, SWAN,a.s.

• Cieľ projektu: Okamžitá a cenovo nenáročná
dostupnosť Digitálna kancelária IIS MIS - BackOffice pre 
úrad ako služba. Ako prvé riešenie v SR pre úroveň
BackOffice úradu je služba už využívaná v dennej praxi 
samospráv. 

Digitálna kancelária kancelária IIS MIS pre 
Obecný úrad, Digitálna kancelária kancelária 

IIS MIS pre Správu registratúry

Kategória II. Zlepšovanie procesov



e-gov Digitálne mesto (prvá časť
E-GOV I.)

• Prihlasovateľ: Mesto Ilava
• Dodávateľ/realizátor projektu: CORA GEO 

s.r.o 
• Projektový manažér: Ing. Daniel Godál,

Cora Geo s.r.o 

• Cieľ projektu: Zefektívniť komunikáciu medzi 
mestským úradom a občanmi prepojením 
dátovej základne vlastného informačného 
systému samosprávy

Kategória II. Zlepšovanie procesov



Registrace žadatelů o přístup 
do uložiště e-receptů

• Prihlasovateľ: GALEOS a.s.
• Dodávateľ/realizátor projektu: GALEOS a.s.
• Projektový manažér: Tomáš Kučera, 

GALEOS a.s. 
• Cieľ projektu: Zajistit automatizaci procesu 

Žádosti o přístup do centrálního registru e-
receptů. 

Kategória II. Zlepšovanie procesov



Dotykom za informáciami – projekt 
modernizácie informačných služieb v Štátnej 

vedeckej knižnici Banskej Bystrici
• Prihlasovateľ: Štátna vedecká knižnica v Banskej 

Bystrici
• Dodávateľ/realizátor projektu: Surf Point Media s.r.o
• Projektový manažér: Ján Debnár, Richard Potocký, 

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

• Cieľ projektu: Cieľom projektu je dosiahnuť výrazné
zlepšenie, zrýchlenie a zjednodušenie získavania 
informácií pre návštevníkov a používateľov knižnice o 
poskytovaní a možnostiach využívania knižnično-
informačných služieb a napomôcť k zvýšeniu 
komunikácie s používateľskou verejnosťou, ktorú
prevažne tvoria vysokoškolskí a stredoškolskí študenti, 
pedagógovia a vedeckí pracovníci.

Kategória II. Zlepšovanie procesov



Národný Projekt Kontrolórsky Informačný 
Systém Najvyššieho Kontrolného Úradu SR 

(NP KIS NKÚ SR)
• Prihlasovateľ: Asseco Central Europe, a. s.
• Dodávateľ/realizátor projektu: Asseco Central Europe, a. s.
• Projektový manažér: Martin Fleško

• Cieľ projektu: Zavedenie integrovaného Kontrolórskeho 
informačného systému NKÚ SR. Zavedenie registra subjektov 
kontrolovateľných NKÚ SR. Implementácia elektronických služieb 
NKÚ SR prostredníctvom zavedenia nového informačného systému 
na podporu procesov NKÚ SR. Implementácia metodiky kontroly 
podľa medzinárodných noriem a štandardov kontrolných postupov a 
dobrej praxe využívaných v organizáciách INTOSAI a EUROSAI. 
Skvalitnenie procesu hospodárneho, efektívneho a účinného 
nakladania s verejnými prostriedkami na základe všeobecne 
uznávaných štandardov akceptovaných v EÚ. Sprístupnenie 
elektronických služieb NKÚ SR pre občanov, podnikateľov a pre 
verejnú správu (G2C, G2B, G2G). Kategória II. Zlepšovanie procesov



Register skládok odpadov
• Prihlasovateľ: Štátny geologický ústav 

Dionýza Štúra
• Dodávateľ/realizátor projektu: Štátny 

geologický ústav Dionýza Štúra 
• Projektový manažér: Štefan Káčer, 

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 

• Cieľ projektu: Zefektívnenie evidencie 
skládok odpadov na území SR 

Kategória II. Zlepšovanie procesov



Realizácia obojsmernej integrácie 
mestského informačného systému a 

viacerých štátnych registrov
• Prihlasovateľ: Mesto Prešov
• Dodávateľ/realizátor projektu: CORA GEO, 

s.r.o.
• Projektový manažér: Mariana Hurná, Imrich 

Olejník, CORA GEO, s.r.o.

• Cieľ projektu: zníženie administrácie pri 
overovaní a získavaní údajov o obyvateľoch, 
priestupkoch a vozidlách, maximálne využitie 
údajov ktoré obsahujú informačné systémy MV SR 
a mesta, minimalizácia chýb a duplicít údajov 

Kategória II. Zlepšovanie procesov



Bezpečná škola
• Prihlasovateľ: SOMI Systems a.s.
• Dodávateľ/realizátor projektu: SOMI Systems 

a.s. 
• Projektový manažér: Michal Žila, SOMI 

Systems a.s.

• Cieľ projektu: Vybudovanie bezpečnej sieťovej 
infraštruktúry a prístupu na Internet 

Kategória II. Zlepšovanie procesov



Vizualizácia ultrazvukových nálezov 
u kriticky chorých novorodencov

• Prihlasovateľ: Klinika neonatológie LF UPJŠ a DFN v Košiciach, 
Novorodenec.sk n.o. Košice

• Dodávateľ/realizátor projektu: Klinika neonatológie LF UPJŠ
a DFN v Košiciach, Novorodenec.sk n.o  Košice, Intel  Czech 
Tradings INC, Unique Medical s.r.o SK 

• Projektový manažér: MUDr.Peter KRCHO , PhD, Klinika 
neonatológie LF UPJŠ a DFN v Košiciach, Novorodenec.sk n.o  
Košice

• Cieľ projektu: Urýchliť dostupnosť a prehľadnosť digitálne 
uložených vyšetrení u kriticky chorých novorodencov. Rýchly 
prehľad fotografickej dokumentácie v kritických situáciách a 
porovnávanie efektivity liečby.

Kategória II. Zlepšovanie procesov



Samostatná stránka Obvodného úradu 
Nové Mesto nad Váhom

• Prihlasovateľ: Obvodný úrad Nové Mesto nad Váhom 
• Dodávateľ/realizátor projektu: Netix Solutions, s.r.o. 
• Projektový manažér: Miroslav Řádek, Obvodný úrad 

Nové Mesto nad Váhom 

• Cieľ projektu: Hlavným cieľom stránky je poskytnúť
občanovi dokumenty na stiahnutie a informácie. 

Kategória II. Zlepšovanie procesov



Informačný systém na podporu 
procesov verejného obstarávania

• Prihlasovateľ: Lomtec.com, a.s. 
• Dodávateľ/realizátor projektu: Lomtec.com, a.s. 
• Projektový manažér: Peter Januška, Lomtec.com, a.s. 

• Cieľ projektu: Dodané riešenie podporuje všetky 
činnosti a procesy v rámci verejného obstarávania za 
účelom dosiahnutia ich vyššej efektívnosti 
a transparentnosti. Riešenie zároveň poskytuje vedúcim 
pracovníkom odboru obstarávania prehľad o jednotlivých 
obstarávaniach a ich stave. 

Kategória II. Zlepšovanie procesov



Internetový portál školského športu

• Prihlasovateľ: Lomtec.com, a.s. 
• Dodávateľ/realizátor projektu: Lomtec.com, a.s.
• Projektový manažér: Tomáž Koval, Lomtec.com, a.s.

• Cieľ projektu: Automatizácia a zjednodušenie procesov 
na vytváranie a riadenia školských športových súťaží. 
Sledovanie športových aktivít subjektov a osôb, ktoré sa 
zapájajú do školských športových súťaží. 

Kategória II. Zlepšovanie procesov



GISPLAN - viditeľné informácie
• Prihlasovateľ: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
• Dodávateľ/realizátor projektu: Lomtec.com, a.s.
• Projektový manažér: Jaroslav Ježek, Mestská časť

Bratislava - Staré Mesto

• Cieľ projektu:
• Vizualizovať informácie a procesy samosprávy.
• Využívať webové a mobilné GIS aplikácie.
• Optimalizovať pracovné postupy, čas, náklady.
• Zlepšovať poskytovanie informácií.
• Zefektívňovať prácu na Stavebnom úrade.

Kategória II. Zlepšovanie procesov



Ecclesia – Kontaktné miesta 
katolíckej cirkvi

• Prihlasovateľ: Novell Slovakia, s.r.o., Konferencia 
biskupov Slovenska

• Dodávateľ/realizátor projektu: Novell Slovakia, s.r.o., 
NEWPS.SK s.r.o., Software 602 

• Projektový manažér: Peter Sabo, Novell Slovakia, s.r.o.

• Cieľ projektu: Cieľom projektu je vytvoriť potrebnú
infraštruktúru pre komunikáciu medzi arcidiecézami a 
diecézami v ramci štruktúr katolíckej cirkvi (KC) na 
jednotnom univerzálnom mieste tak, aby fungovala ako 
univerzálna služba.

Kategória II. Zlepšovanie procesov


