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2011 Distinction Awards



Kategória I. Nové služby

Prihlásené projekty



Elektronický strážca seniorov

• Prihlasovateľ: YMS, a.s.

• Dodávateľ/realizátor projektu: YMS, a.s. a 
Orange, a.s.

• Projektový manažér: Andrej Číž, YMS, a.s.

• Cieľ projektu: Umožniť ohrozeným občanom 
a seniorom viesť plnohodnotnejší život. Pomôcť 
samosprávam zlepšiť sociálnu službu týmto 
skupinám občanov – aktívne prispievať  

k ochrane ich zdravia a života.

Kategória I. Nové služby





Web 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 Radek, Obvodný úrad 
Nové Mesto nad Váhom

• Cieľ projektu: Primárnym cieľom projektu je zvýšiť 
informovanosť verejnosti vo vzťahu ku kompetenciám 
miestnej štátnej správy. Informovanosť má mať 
bezprostredný dopad na zvýšenie dostupnosti a zníženie 
náročnosti poskytovaných služieb obvodným úradom pre 
verejnosť.

Kategória I. Nové služby





Systém na odhaľovanie plagiátov pre potreby 

slovenských akademických a výskumných 

inštitúcií

• Prihlasovateľ: CVTI SR

• Dodávateľ/realizátor projektu: CVTI SR, SVOP, spol. s 
r.o.

• Projektový manažér: Július Kravjar, CVTI SR

• Cieľ projektu: Obmedzenie porušovania autorských 
práv v bakalárskych, diplomových, dizertačných, 
rigoróznych a habilitačných prácach (ďalej záverečných) 
produkovaných na vysokých školách SR 
prostredníctvom kontroly originality záverečných prác s 
využitím automatizovaného systému na odhaľovanie 
plagiátov a zverejňovaním týchto prác.

Kategória I. Nové služby





TMview

• Prihlasovateľ: Úrad priemyselného vlastníctva SR

• Dodávateľ/realizátor projektu: OHIM, Úrad priemyselného 
vlastníctva SR, Dimano a.s.

• Projektový manažér: Peter Kováč, Úrad priemyselného vlastníctva 
SR

• Cieľ projektu: Sprístupnenie údajov o ochranných známkach 
prihlásených a platných v EÚ na jednom mieste – webovom sídle 
www.tmview.europa.eu s možnosťou vyhľadávania, zobrazovania 
a preberania údajov a súčasne s prepojením na jednotlivé národné 
webstránky s databázami. TMview obsahuje ochranné známky  
registrované úradmi krajín EÚ, ktoré sa zatiaľ k projektu pripojili. 
K 19. 9. 2011 je to 12 krajín + európsky úrad OHIM (ochranné 
známky Spoločenstva) a medzinárodný úrad WIPO (medzinárodné 
ochranné známky s platnosťou na území EÚ).

Kategória I. Nové služby

http://www.tmview.europa.eu/




Interaktívny turistický sprievodca 

pre mobilné zariadenia

• Prihlasovateľ: Mesto Levoča

• Dodávateľ/realizátor projektu:  ORON

• Projektový manažér: Ivan Dunčko, Mesto Levoča 

• Cieľ projektu: Zlepšiť dostupnosť a poskytnúť domácim 
a zahraničným návštevníkom Levoče aktuálne a komplexné 
informácie v oblasti poznávania kultúrno – spoločenských objektov, 
športovo – oddychových objektov a možností efektívneho 
využívania voľného času cez moderné komunikačné prostriedky 
akými sú mobilné telefóny a GPS zariadenia. Podpora nových, 
inovatívnych služieb cestovného ruchu. Podporou rozvoja 
cestovného ruchu zvýšenie zamestnanosti.

Kategória I. Nové služby





Civitas.sk – Elektronické služby 

v cloude

• Prihlasovateľ: Centire s.r.o.

• Dodávateľ/realizátor projektu: Centire s.r.o.

• Projektový manažér: Pavol Terpák, Centire s.r.o.

• Cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu CIVITAS je vytvorenie jednotného, 
centrálneho riešenia, ktoré na jednej platforme prostredníctvom portálu 
civitas.sk, združuje samosprávy a poskytuje elektronické služby samospráv 
verejnosti. Verejnosti je tak umožnené vykonať podania voči ľubovoľnej 
samospráve, ktorá je do projektu zapojená, ako aj zabezpečiť plne 
elektronické spracovanie podaní na strane samosprávy. Samosprávam 
zapojeným do projektu CIVITAS sa tým umožní poskytovať kvalitné, 
dostupné a použiteľné elektronické služby pre občanov a podnikateľov, ako 
aj zefektívniť svoje fungovanie a zvyšovať tak spokojnosť jej klientov 
poskytovaním elektronických služieb. Ďalším z cieľov projektu CIVITAS  je 
prinášať technologické inovácie do oblasti samospráv. Dôkazom toho je, že 
portál civitas.sk stavia na aktuálnych trendoch v oblasti budovania 
informačných systémov, napríklad na princípe "cloud-u".

Kategória I. Nové služby





On-line informačná služba eGov -

Hlásnik

• Prihlasovateľ: Miestny úrad MČ Bratislava – Staré 
Mesto

• Dodávateľ/realizátor projektu: eGov Systems spol. s 
r.o.

• Projektový manažér: Jaroslav Ježek, Miestny úrad MČ 
Bratislava – Staré Mesto

• Cieľ projektu: Aktívna informovanosť obyvateľov 
mestskej časti a ostatných prihlásených občanov a 
verejnosť o aktuálnych udalostiach a podujatiach, ako aj 
o naliehavých a havarijných situáciách. 

Kategória I. Nové služby





On-line doručovacia služba e-POBox

• Prihlasovateľ: Miestny úrad MČ Bratislava – Staré Mesto

• Dodávateľ/realizátor projektu: eGov Systems spol. s r.o.

• Projektový manažér: Jaroslav Ježek, Miestny úrad MČ Bratislava – Staré 
Mesto

• Cieľ projektu: Umožniť občanom plnohodnotnú obojsmernú elektronickú 
komunikáciu s úradom – podania aj doručovanie rozhodnutí 

• Zjednodušiť a urýchliť vybavovanie podaní občanov v rámci úradu

• Umožniť iným organizáciám plnohodnotnú obojsmernú elektronickú 
komunikáciu v úradných záležitostiach – podania aj doručovanie rozhodnutí

• Zefektívniť činnosť miestneho úradu

• Znížiť náklady na poštovné, doručovať rozhodnutia občanom okamžite po 
ich vydaní (zatiaľ je možné len obmedzene kvôli zastaralej legislatíve)

Kategória I. Nové služby





Digitálne mesto – mesto na 

prenájom

• Prihlasovateľ: DATALAN, a.s.

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

• Projektový manažér: Luboš Petrík, DATALAN, a.s.

• Cieľ projektu: Cieľom projektu Digitálne mesto – mesto na 
prenájom je podpora informatizácie samosprávy, ktorá umožní 
obyvateľom miest a obcí využívať služby komfortne z pohodlia 
svojich domovov. DATALAN má v oblasti samosprávy 3 ciele:

• 1. Zjednodušiť správu mestskej/obecnej agendy

• 2. Zlepšiť služby občanom a podporiť komunikáciou medzi občanmi 
a samosprávou

• 3. Sprístupniť všetky služby bezplatne, alebo za niekoľko Eur 
mesačne

Kategória I. Nové služby





PROe.biz

• Prihlasovateľ: NAR marketing, s.r.o.

• Dodávateľ/realizátor projektu: NAR marketing, s.r.o.

• Projektový manažér: Jiří Špalek, NAR marketing, s.r.o.

• Cieľ projektu: spriehľadniť procesy výberu dodávateľa a zaistiť 
nákup v objektivizovaných cenách na rôznych hierarchických 
úrovniach (od obcí po ministerstvá, od menších firiem po 
nadnárodné korporácie); zjednodušiť a spriehľadniť nákupné 
procesy; prehĺbiť vzťahy medzi jednotlivými subjektmi, medzi 
nákupnými tímami; prekonať informačnú bariéru na trhu nákupného 
marketingu formou organizovania workshopov, národných aukčných 
fór, seminárov a aukčných dní; rozšírenie implementácie 
a prispôsobenie projektu i menším subjektom.

Kategória I. Nové služby





Digitálna galéria – web umenia

• Prihlasovateľ: EEA, s.r.o.

• Dodávateľ/realizátor projektu: EEA, s.r.o.

• Projektový manažér: Marián Skalský, EEA, s.r.o.

• Cieľ projektu: Sprístupniť diela výtvarného umenia zo 
slovenských zbierkotvorných galérií v podobe on-line 
katalógu so základnými informáciami a digitálnymi 
reprodukciami diel, s dôrazom na používateľskú 
prívetivosť pri vyhľadávaní, prehľadnosť a efektný vzhľad 
pri prehliadaní diel a možnosť zdieľať diela výtvarného 
umenia na sociálnych sieťach.

Kategória I. Nové služby





SmartNet

• Prihlasovateľ: GEOTECH Bratislava s.r.o.

• Dodávateľ/realizátor projektu: GEOTECH 
Bratislava s.r.o.

• Projektový manažér: Erik Frohmann, 
GEOTECH Bratislava s.r.o.

• Cieľ projektu: Vybudovanie celoslovenskej 
siete permanentných referenčných staníc 
GNSS.

Kategória I. Nové služby





Šaľa v mobile

• Prihlasovateľ: Mesto Šaľa

• Dodávateľ/realizátor projektu: 
BusinessApps s.r.o., Šaľa

• Projektový manažér: Jozef Mečiar, Mesto 
Šaľa

• Cieľ projektu: Poskytnúť informácie o meste, 
mestských organizáciách a iných inštitúciách 
v mobile a zároveň spojiť s navigáciou.

Kategória I. Nové služby





Centrálny register zmlúv

• Prihlasovateľ: Aglo Solutions s.r.o.

• Dodávateľ/realizátor projektu: Aglo 
Solutions s.r.o.

• Projektový manažér: Michal Polan, Aglo 
Solutions s.r.o.

• Cieľ projektu: Zverejňovanie zmlúv 
ústredných orgánov štátnej správy a povinných 
osôb podľa osobitného zákona Z.z. 546/2010.

Kategória I. Nové služby





Zelená faktúra

• Prihlasovateľ: Accalio, s.r.o.

• Dodávateľ/realizátor projektu: Accalio, s.r.o.

• Projektový manažér: Karol Martinka, Accalio, s.r.o.

• Cieľ projektu: 
• 1, Vytvoriť na trhu jedinečnú službu otvorenú pre širokú verejnosť, ktorá umožní 

doručovať elektronické dokumenty a hybridnú poštu. Zdieľaný portál pre príjemcov i 
odosielateľov na jednom mieste, jednoducho, elektronicky, rýchlo. Postavené na 
environmentálnej politike, ktorá zohľadňuje prístup k životnému prostrediu, ale 
zároveň umožňuje bezpapierový prenos dát medzi príjemcom a odosielateľom, nech 
už je kdekoľvek na svete, stačí internet a registrácia a dostávate elektronické 
dokumenty priamo k Vám. 

• 2, Umožniť veľmi ľahký prechod na elektronickú formu doručovania a dodržanie 
legislatívy pri eFakturácií v SR.

• 3, Znížiť náklady na prechod z papierovej hromadnej korešpondencie na 
elektronickú.

Kategória I. Nové služby





Pilotné riešenie národného dopravného a informačného 

centra a vybudovanie pilotného inteligentného dopravného 

systému v meste Trnava

• Prihlasovateľ: TEMPEST a.s., Asseco Central Europe a.s.

• Dodávateľ/realizátor projektu: TEMPEST a.s., Asseco Central Europe a.s.

• Projektový manažér: Peter Páchnik, TEMPEST a.s.

• Cieľ projektu: Cieľom projektov je vybudovať NDIC ako integračné, dohľadové, 
výkonné a distribučné stredisko všetkých dopravných a s dopravou súvisiacich 
informácii. NDIC centralizuje všetky dostupné vstupy a tým vytvára efektívne 
prostredie na podporu strategického a operatívneho rozhodovania v riadení dopravy.

• Cieľom vybudovania IDS v meste Trnava je vytvoriť sieť zariadení na dynamický zber 
a spracovanie dopravných a s dopravou súvisiacich údajov pre účely tvorby 
dopravnej informácie v reálnom čase. Riešenie má poskytnúť permanentný prehľad o 
aktuálnom stave dopravy s predikciou na najbližšie dve hodiny. Vytvárané dopravné 
informácie spolu s operatívnymi inštrukciami pre strategické riadenie budú 
predstavovať základ pre podporu procesu riadenia dopravy, ako aj plánovanie 
a projektovanie dopravných systémov. Občania projekty pocítia na zvýšení 
bezpečnosti a plynulosti premávky.

Kategória I. Nové služby





Elektronický prieskum verejnej mienky

• Prihlasovateľ: Mesto Turčianske Teplice

• Dodávateľ/realizátor projektu: Centire, s.r.o.

• Projektový manažér: Branislav Bugár, Turčianske Teplice

• Cieľ projektu: Mestský prieskum verejnej mienky, vypočutie hlasu verejnosti. Obyvatelia mesta 
budú môcť radnici poradiť, čím by sa mala zaoberať prioritne a čo považujú za najviac dôležité. 
Svoj názor na dianie v meste budú môcť vyjadriť obyvatelia, ktorí v deň konania prieskumu 
dosiahnu vek 15 rokov. Poslanci chcú takto umožniť rozhodovať o budúcnosti mesta aj mladším 
generáciám, ktoré na jeho území strávia ešte väčšiu časť života. „Zároveň ich chceme touto 
cestou vtiahnuť do procesu hlasovania aj do ďalších volieb, či už komunálnych alebo 
parlamentných, hovorí primátor mesta Michal Sygút. Výsledok hlasovania obyvateľov mesta v 
elektronickom prieskume bude mať pre rozhodovanie primátora a poslancov odporúčací 
charakter. „Neviem si však predstaviť, že by poslanci nerešpektovali vôľu ľudí vyjadrenú v takomto 
elektronickom hlasovaní,“ prízvukuje primátor. Elektronický prieskum bude trvať 3 dni, hlasovať sa 
bude dať prostredníctvom internetu, samozrejme tajne, prostredníctvom prihlasovacieho mena a 
hesla, ktoré vygeneruje systém a zašle ho jednotlivcovi na e-mail alebo prostredníctvom SMS. O 
možnosť hlasovať nebudú ukrátení ani tí, ktorí prístup na internet nemajú. Svoj názor budú môcť 
prísť vyjadriť priamo do volebných miestností, kde zahlasujú prostredníctvom jednoduchých 
tlačidiel na dotykovej obrazovke (tzv. touch screen).

Kategória I. Nové služby





Kategória II. Zlepšovanie 

procesov

Prihlásené projekty



Integrovaná operačná sála

• Prihlasovateľ: GiTY – Slovensko, a.s.

• Dodávateľ/realizátor projektu: GiTY – Slovensko, a.s.

• Projektový manažér: Martin Šuták, GiTY – Slovensko, 
a.s.

• Cieľ projektu: Zvýšenie dostupnosti a využiteľnosti 
Informačných a komunikačných technológií (IKT) v 
prostredí JLF UK. Zlepšenie rozvoja e-learningu, 
vytvorenie jednotných podmienok na multimediálnu 
výučbu. Zvýšenie reprezentačnej schopnosti a vedecko-
odbornej činnosti v rámci SR a EU. Zvýšenie atraktivity 
štúdia.Zrýchlenie osvojenia si nových zdravotníckych 
postupov a metód.

Kategória II. Zlepšovanie procesov





Konsolidovaná účtovná závierka s priamym 

prepojením s IS Štátna pokladnica

• Prihlasovateľ: SOFTIP, a.s.

• Dodávateľ/realizátor projektu: SOFTIP, a.s.

• Projektový manažér: Vladimír Šavol, SOFTIP, a.s.

• Cieľ projektu: Automatické zostavenie konsolidačného 
balíka v zmysle Opatrenia  MF SR č. MF/27526/2008-31 
v znení opatrenia č. 22110/2009-31, ktorým sa 
ustanovujú podrobnosti o metódach  a postupoch 
konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o 
usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej 
účtovnej závierky vo verejnej správe a ktorý je 
podkladom pre zostavenie konsolidovanej účtovnej 
závierky.

Kategória II. Zlepšovanie procesov





Elektronizácia územného a 

stavebného konania

• Prihlasovateľ: Mestská časť Bratislava – Staré Mesto

• Dodávateľ/realizátor projektu: eGov Systems spol. s 
r.o., VITA Software spol. s r.o., DIMANO a.s., Trimel spol. 
s r.o.

• Projektový manažér: Jaroslav Ježek, Mestská časť 
Bratislava – Staré Mesto

• Cieľ projektu: Urýchliť a zjednodušiť proces 
vybavovania územných a stavebných konaní pre 
občanov - zefektívniť činnosť miestneho úradu v oblasti 
územného rozhodovania a stavebného poriadku.

Kategória II. Zlepšovanie procesov





Elektronické zastupiteľstvo

• Prihlasovateľ: Mestská časť Bratislava – Staré Mesto

• Dodávateľ/realizátor projektu: eGov Systems spol. s r.o.

• Projektový manažér: Jaroslav Ježek, Mestská časť Bratislava –
Staré Mesto

• Cieľ projektu: Zefektívnenie procesov súvisiacich s výkonom 
samosprávy a činnosťou úradu – plánovanie zasadnutí, 
príprava materiálov, podpora priebehu zasadnutí a 
spracovania uznesení a zápisníc vrátane ich zverejnenia na 
webovom sídle

• • Zvýšenie transparentnosti a dôveryhodnosti samosprávy voči 
občanom

• • Zvýšenie kvality, adresnosti a zodpovednosti pri činnosti 
poslancov, zastupiteľstva a ostatných orgánov samosprávy

Kategória II. Zlepšovanie procesov





• Prihlasovateľ: EMARK s.r.o.

• Dodávateľ/realizátor projektu: EMARK s.r.o.

• Projektový manažér: Pavol Zalom, EMARK s.r.o.

• Cieľ projektu: Reorganizáciou štruktúry pracoviska, 
uplatňovanými procesnými postupmi a automatizáciou 
vybraných procesných krokov optimalizovať proces 
zabezpečenia vlastnej technickej údržby v nemocnici 
a dosiahnuť tak zníženie nákladov, zrýchlenie procesu 
a v neposlednom rade zvýšenie spokojnosti interných 
zákazníkov procesu. 

Kategória II. Zlepšovanie procesov

Optimalizácia procesu technickej údržby v 

Nemocnici s poliklinikou sv. Jakuba, n.o., 

Bardejov





Digitálna galéria - CEDVU

• Prihlasovateľ: EEA s.r.o.

• Dodávateľ/realizátor projektu: EEA s.r.o., 
ArtPetrus, Slovenská národná galéria

• Projektový manažér: Marián Skalský, EEA 
s.r.o.

• Cieľ projektu: Vylepšenie správy digitálneho 
obsahu v Slovenskej národnej galérii, 
modernizácia evidencie a katalogizácie diel 
výtvarného umenia, tvorba digitálneho obsahu.

Kategória II. Zlepšovanie procesov





KATASTER NET, Evidencia daní, GPS 

KATASTER

• Prihlasovateľ: TM-SERVIS

• Dodávateľ/realizátor projektu: TM-SERVIS

• Projektový manažér: Maroš Tkáč, TM-SERVI

• Cieľ projektu: Verejná správa: Zefektívniť výber 
daní, lokalizácia parciel a inžinierskych sieti 
v teréne. Poľnohospodárstvo: Identifikácia 
parciel a tvorba zmlúv.

Kategória II. Zlepšovanie procesov





Implementácia ERP systému SAP All-in-

One

• Prihlasovateľ: NESS Slovensko, a.s.

• Dodávateľ/realizátor projektu: NESS Slovensko, a.s.

• Projektový manažér: Vladimír Foldeši, NESS Slovensko, a.s.

• Cieľ projektu: skvalitnenie podnikových procesov.

• implementovať ERP SAP All-in-One v definovanej kvalite 
a funkcionalite, integrovať ho do IS BTS v zmysle rozsahu projektu a uviesť 
ERP SAP All-in-One do rutinnej prevádzky. Pripraviť a implementovať systém 
ERP SAP All-in-One na dátovú integráciu s personálnym systémom SOFTIP 
a systémom KLIS,

• zaviesť ERP systém SAP All-in-One v štandardnom rozsahu funkčnosti 
s minimálnou modifikáciou štandardných funkcií systému,

• pokryť legislatívne povinnosti klienta v implementovaných podnikových 
oblastiach,

• zaistiť bezpečné a spoľahlivé spracovanie údajov,

• vytvoriť podmienky pre komplexné plánovanie a riadenie podnikových zdrojov a 
zabezpečiť, aby ekonomické útvary spoločnosti ako aj logistické a prevádzkové 
útvary fungovali nad medzinárodne akceptovaným informačným systémom IS 
SAP a jeho jednou dátovo integrovanou databázou v zmysle nadnárodných 
štandardov.
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Centrálny register zmlúv Trnavského 

samosprávneho kraja

• Prihlasovateľ: Aglo Solutions s.r.o.

• Dodávateľ/realizátor projektu: Aglo Solutions s.r.o.

• Projektový manažér: Michal Polan, Aglo Solutions s.r.o.

• Cieľ projektu: Od 1.1. 2011 bol do platnosti uvedený 
zákon č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňal už existujúci 
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Na základe 
jeho obsahu bolo potrebné pripraviť aplikáciu, pomocou 
ktorej by bolo zabezpečené zverejňovanie zmlúv, 
objednávok a faktúr na internete. Úrad Trnavského 
samosprávneho kraja zjednodušil pozíciu pre zastrešené 
organizácie spadajúce pod jeho kompetencie.
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Kategória III. Najlepšia prípadová 

štúdia

Prihlásené projekty



Zavedenie bezpečnostnej politiky v 

organizácií do praxe

• Prihlasovateľ: SOMI Systems a.s.

• Dodávateľ/realizátor projektu: SOMI Systems a.s.

• Cieľ projektu: Zavedenie bezpečnostnej politiky do 
života mestského úradu. Zabezpečenie riadenia 
informačnej bezpečnosti, realizácie a dodržiavania 
bezpečnostnej politiky. Implementácia systému riadenia 
a monitorovania rizík v súvislosti s informačnými 
systémami verejnej správy. Identifikácia, analýza 
a hodnotenie rizík spojených s využívaním aktív 
a informačných systémov verejnej správy.
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Kerber Secure Server

• Prihlasovateľ: SOMI Systems a.s.

• Dodávateľ/realizátor projektu: SOMI Systems 
a.s.

• Cieľ projektu: Komplexné zabezpečenie 
počítačovej siete na úrade. Riadenie 
informačnej bezpečnosti. Zabezpečenie 
realizácie a dodržiavanie bezpečnostnej politiky. 
Monitorovanie rizík v súvislosti s informačným 
systémom verejnej správy.
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Virtuálna IT infraštruktúra Žilinskej 

univerzity

• Prihlasovateľ: DATALAN, a.s.

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

• Cieľ projektu: Bezpečnejšia, výkonnejšia a flexibilnejšia IT infraštruktúra 
zabezpečuje chod všetkých systémov a je pripravená zvládnuť zaťaženie 
porovnateľné s prostredím menšej banky s rozsahom cca. 300 serverov. 
Projekt zahŕňal konsolidáciu a dizajn IT infraštruktúry na mieru, virtualizáciu 
serverov v novom dátovom centre, zálohovanie a vysokú dostupnosť dát, 
vynovenie hardvéru a softvéru.

• Hlavné výhody:

• - Celkové zníženie výdavkov o viac ako 50 %

• - Úspora energií až o 80%

• - Počet serverov na jedného administrátora: 300 ks

• - Pomer serverov po optimalizácii 1:40

• - Vyťaženie serverov až 80 %

• - Nasadenie nového systému do pár minút
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Elektronizácia služieb občanom a činnosti 

úradu Mestskej časti Bratislava – Staré 

Mesto
• Prihlasovateľ: Miestny úrad MČ Bratislava – Staré Mesto

• Dodávateľ/realizátor projektu: eGov Systems spol. s r.o.

• Cieľ projektu: Komplexná elektronizácia služieb občanom a činnosti úradu

• Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

• Zjednodušenie podaní občanov a podnikateľov – podania môžu urobiť cez 
elektronickú poštovú schránku, pričom majú k dispozícii elektronické formuláre a 
vzory najbežnejších podaní

• Zefektívnenie činnosti úradu

• o elektronická podpora pre prípravu zasadnutí miestneho zastupiteľstva a 
zverejňovanie uznesení a zápisníc zo zasadnutí

• o plne elektronizované spracovanie podaní, ktoré boli doručené elektronicky 
(perspektívne všetkých podaní) 

• o riadenie a kontrola činnosti pracovníkov úradu prostredníctvom interného 
informačného systému GovIS

• o elektronické spracovanie konaní (zatiaľ súbežne s klasickou papierovou formou)

• Zvýšenie transparentnosti úradu a samosprávy, zníženie príležitostí pre korupciu 
(maximálne možné vylúčenie priameho styku občanov s úradníkmi v úradných 
záležitostiach)

• Zníženie nákladov na prevádzku úradu v strednodobom horizonte
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Rozvoj sieťového kontrollingu 

zdravotníckych zariadení Žilinského 

samosprávneho kraja
• Prihlasovateľ: EMARK s.r.o.

• Dodávateľ/realizátor projektu: EMARK s.r.o.

• Cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu, ku ktorému nižšie uvedené 
čiastkové ciele smerujú, je zlepšenie hospodárskych výsledkov jednotlivých 
zdravotníckych zariadení – zvýšenie efektivity fungovania vnútorných 
procesov a maximalizácia výnosového potenciálu.

• Vybudovať udržateľne fungujúci manažérsky systém pre sieťový kontroling 
zdravotníckych zariadení ŽSK - automatizovane zabezpečenie 
informačných požiadaviek pre riadenie výkonnosti a zlepšovanie výsledkov 
týchto zariadení

• Vytvoriť lepšie predpoklady pre riadenie zdravotnej starostlivosti v 
nemocniciach a poliklinikách ŽSK.

• Odstrániť ručný spôsob získavania údajov o zdravotníckych zariadeniach

• Zabezpečiť presnejšie, rýchlejšie a aktuálnejšie informácie o výkonnosti  a 
efektívnosti zdravotníckych zariadení 

• Zabezpečiť možnosť vzájomného porovnávania – benchmarkingu 
zdravotníckych zariadení
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Zvýšenie efektívnosti riadenia pomocou 

moderných manažérskych prístupov

• Prihlasovateľ: EMARK s.r.o.

• Dodávateľ/realizátor projektu: EMARK s.r.o.

• Cieľ projektu: 
• Zlepšiť a rozšíriť plánovanie 

• Znížiť náklady kľúčových ukazovateľov

• Zlepšiť dostupnosť a rýchlosť získavania potrebných informácií 

• Zainteresovať stredný manažment na riadení nemocnice

• Automatizácia systému výpočtu odmien zamestnancov v rámci 
motivačného systému

• Zaviesť fungujúci systém manažérstva kvality (podľa normy ISO 
9001:2000)

• Zvýšiť schopnosť analyzovať údaje a schopnosť pracovať so 
systémovými aj nesystémovými údajmi
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