
CENA ITAPA 2011 – víťazi



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 Nové služby: 1. miesto





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 Nové služby: 2. miesto





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 Nové služby: 3. miesto





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 Zlepšovanie procesov: 1. miesto





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 Zlepšovanie procesov: 2. miesto





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 Zlepšovanie procesov: 3. miesto





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

Kategória Prípadová štúdia: 1. miesto





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.

Kategória Prípadová štúdia: 2. miesto





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

Kategória Prípadová štúdia: 3. miesto




