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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 Nové služby: 1. miesto



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 Nové služby: 2. miesto



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 Nové služby: 3. miesto



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 Zlepšovanie procesov: 1. miesto



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 Zlepšovanie procesov: 2. miesto



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 Zlepšovanie procesov: 3. miesto



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.

Špeciálne uznanie



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.

Špeciálne uznanie



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.

Cena eFOCUS


