CENA ITAPA
ITAPA 2020: Inšpirujeme k zmene
víťazné projekty

Cena ITAPA 2020

Najlepší projekt digitalizácie spoločnosti
1. miesto
Platforma Open data Bratislava
2. miesto
Navody.Digital
3. miesto
IS Covid

1. miesto: Platforma Open data Bratislava
Zadávateľ / Dodávateľ: Bratislava, hl. mesto SR

Otvorené dáta pre Bratislavu. To je projekt, ktorý sprístupňuje dáta pre celú verejnosť. Dostupných je
takmer 10.000 datasetov. Všetky dáta sú poskytované cez open API a tiež vizualizované cez mapové
rozhranie. Vybrané dáta vo forme grafov. Používatelia tak môžu získať dáta napríklad o hustote
obyvateľov, cyklotrasy, umiestnenie automatov na lístky, priestupky zaznamenané mestskou políciou a
dokonca aj lokalizáciu miestnych zdrojov znečistenia či aktuálne dáta o COVID-e. Projekt zaznamenal aj
medzinárodný ohlas z miest ako Praha, Gdaňsk či Budapešť.

2. miesto: Navody.Digital
Zadávateľ / Dodávateľ:

Slovensko.Digital

Keď to chceš mať poriadne, urob to sám, alebo inak služby pre ľudí jednoducho. Hlavná ambícia projektu
Návody.Digital je vytvoriť portál, kde sú jednoduché, prehľadné a interaktívne návody, ako vybaviť
úradné záležitosti elektronicky. Cieľom projektu je zorientovať ľudí v e-eGovernment službách štátu a
pomôcť im s vybavovaním ich životných situácií. Časť návodov je popísaná na základe reálnych
skúseností používateľov. Týmto prístupom sa nám darí zachytiť reálnu skúsenosť používateľa, ktorú
štátne príručky nezohľadňujú. Časť návodov je spracovaná na základe dostupných informácií zo štátnych
webstránok.
Projekt bol spustený v roku 2019 a využilo ho už viac ako 200 tisíc ľudí. Na tomto portáli sú centrálne a
kolaboratívne pridávané návody, sú funkčne overované a zároveň konzultované aj s právnikmi. Tento
projekt hrdo vyhlasuje, že do veľkej miery supluje zlyhania štátneho riešenia www.slovensko.sk v
poskytovaní kvalitného obsahu, v používateľsky prívetivej a technologicky vyspelej forme.

3. miesto: IS COVID
Zadávateľ:
Dodávateľ:

Úrad verejného zdravotníctva
Asseco Central Europe

V rekordne krátkom čase 10 dní vznikol projekt IS COVID, ktorý prepája laboratória na centrálnu
evidenciu COVID-19. IS COVID zabezpečuje platformu na centrálnu evidenciu a konsolidáciu výsledkov z
laboratórií a prepojenie s 36 RUVZ, súkromnými štátnymi aj vedeckými laboratóriami pri nemocniciach a
poskytuje výstupy do relevantných štátnych systémov. Ide o unikátne riešenie, ktoré sa vytvorilo pre
špecifické požiadavky na reakciu pandémie koronavírusu.

Počet vykonaných testov k 25. septembru 2020 je viac ako 433-tisíc.

Najinovatívnejší IT projekt: Špeciálna klávesnica HandCubeKeys k
počítaču pre ľudí s telesným, mentálnym (DMO, Autizmus) a zrakovým
postihnutím
Zadávateľ:
Dodávateľ:

HCK – Výskumno-vývojové, informačné a vzdelávacie centrum
Martin Belavý - KOVOEFEKT

Ako umožniť handicapovaným ľuďom prístup k digitálnemu svetu? Jednou z odpovedí je inovatívna
klávesnica HandCubeKeys. Ide o špeciálnu – na Slovensku vyvinutú klávesnicu určenú pre potreby
handicapovaných. Klávesnica je bezkontaktná, ľubovoľne programovateľná a navrhnutá v štýle drevenej
päťposchodovej konštrukcie, na ktorej sa nachádza 50 ks veľkých drevených kociek s písmenami abecedy,
číslicami, symbolmi, obrázkovými vyjadreniami pocitov (hlad, smäd, nálada, WC), modifikačnými a
aplikačnými klávesmi (Email, Prehliadač) a k nim zodpovedajúcimi obrázkami. Drevené kocky sú uchytené
pomocou suchého zipsu, čo umožňuje rýchlo a ľahko zmeniť rozloženie kláves, a tak si vytvárať vlastné
typy klávesníc napr.: QWERTY, ABC, Čísla, Obrázky.

Špeciálna cena poroty: FaceRehab - Digitálny rehabilitačný terapeut
Zadávateľ / Dodávateľ:

INOVUJ s.r.o.

Aplikácia, ktorá sleduje rehabilitačné cvičenie pacienta, motivuje ho a poskytuje terapeutovi komplexné
informácie o progrese, ktorý robí pacient. To je aplikácia FaceRehab.
Obrna lícneho nervu z dôvodu vírusového ochorenia, porážky, nádoru, alebo chirurgického zásahu môže
zastihnúť každého z nás. Projekt FaceRehab umožňuje efektívne cvičenie aj v domácom prostredí bez
lekárskeho dohľadu. Aplikácia využije 3D model tváre a ponúka digitálnu liečbu pozostávajúcu z
diagnostickej a tréningovej časti. Diagnostika pacienta analyzuje úroveň poškodenia pacienta, na
základe ktorej stanoví liečebný program a náročnosť cvičení. Aplikácia následne analyzuje 3D model
tváre a jednotlivé svalové pohyby v priebehu vykonávania cvičenia. Terapeut má prístup k štatistike
progresu liečby. Všetky zozbierané informácie sú následne dostupné pre zdravotnícky personál a môžu sa
aj exportovať do zdravotných kariet.

Špeciálna cena poroty: Okamžitá pomoc Microsoftu školám a
zriaďovateľom škôl pri prechode na dištančné vzdelávania počas prvej
vlny pandémie Covid-19
Zadávateľ / Dodávateľ:

Microsoft Slovakia, s. r. o.

Okamžitá pomoc Microsoftu školám a zriaďovateľom škôl pri prechode na dištančné vzdelávania počas
prvej vlny pandémie Covid-19. Cieľom edukačného tímu spoločnosti Microsoft bolo flexibilne zareagovať
na akútnu potrebu technologického vybavenia a nasadenia v slovenských školách pre možnosť
dištančného vzdelávania počas karanténnych opatrení spojených so zabránením šírenia vírusu.
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