CENA ITAPA 2009 – ITAPA
2009 Distinction Awards

Kategória I. Nové služby

Prihlásené projekty

Poľovnícky geografický informačný
systém
• Prihlasovateľ: Národné lesnícke centrum
• Dodávateľ/realizátor projektu: Národné lesnícke
centrum
• Projektový manažér: Ing. Jaroslav Jankovič, CSc.,
Národné lesnícke centrum

• Cieľ projektu: Poskytnúť pracovníkom štátnej správy na
úseku poľovníctva a odbornej poľovníckej verejnosti
moderný informačný nástroj na podporu rozhodovania
a výkon ich pracovných činností, resp. práva
poľovníctva. Priniesť základné informácie o poľovných
revíroch na Slovensku (hranice revírov, kontaktné osoby)
aj laickej verejnosti.
Kategória I. Nové služby

http://lvu.nlcsk.org/polovgis

Kategória I. Nové služby

VirtualnyCintorin.sk – oficiálny portál
slovenských obecných cintorínov
• Prihlasovateľ: RNDr.Mgr. Dominik Ďurikovič
• Dodávateľ/realizátor projektu: Doxor s.r.o.
• Projektový manažér: RNDr.Mgr. Dominik Ďurikovič
• Cieľ projektu:
 Digitalizácia a virtualizácia slovenských obecných
cintorínov a sprístupnenie pravidelne aktualizovaných
dát verejnosti online a poskytnutie moderného nástroja
pre správcov cintorínov.
 Efektívnejšie procesy správy cintorínov.
 Novodobá multimediálna online estetická reprezentácia
miest a obcí pred verejnosťou.
Kategória I. Nové služby

http://www.virtualnycintorin.sk//

Kategória I. Nové služby

SMS Centrum Šaľa
• Prihlasovateľ: Jozef Mečiar
• Dodávateľ/realizátor projektu: Mesto Šaľa
• Projektový manažér: Jozef Mečiar
• Cieľ projektu: Cieľom projektu je rozvoj e-demokracie
v samospráve. Cieľom spustenia SMS Centra bolo
vytvorenie služby, ktorá umožní samospráve informovať
občanov o dianí v meste najjednoduchším
a najefektívnejším spôsobom. Druhým cieľom bolo
vytvorenie služby na efektívne získavanie spätnej väzby
formou ankiet a prieskumov a tretím cieľom bolo
vytvorenie príležitosti pre jednoduché dotazovanie sa
alebo pripomienkovanie zo strany občana.
Kategória I. Nové služby

http://www.sala.sk/

Kategória I. Nové služby

GPS Kataster navigátor©
• Prihlasovateľ: Ing. Ján Vlček TOPSET
• Dodávateľ/realizátor projektu: Ing. Ján Vlček TOPSET
• Projektový manažér: Ing. Ján Vlček
• Cieľ projektu: Cieľom projektu bolo používateľom poskytnúť GIS
aplikáciu s mobilným zariadením do terénu s GPS funkciami na
prácu so súbormi geodetických a popisných informácií katastra,
ortofotomapou, inžinierskymi sieťami tak, aby mohli priamo v teréne
pomocou GPS funkcií zariadenia a implementovaného aplikačného
softvéru s dostatočnou presnosťou lokalizovať a zobrazovať svoju
polohu na displeji v mape katastra, identifikovať nehnuteľnosti,
infraštruktúru, navigovať sa k cieľovej nehnuteľnosti a aktívne
vytvárať vrstvy záujmových bodov. Zariadenie na báze PDA,
mobilných telefónov a pod. malo byť cenovo dostupné, nenáročné
na obsluhu, so softvérom založeným na OS Windows Mobile.

Kategória I. Nové služby

www.katastre.sk

Kategória I. Nové služby

Internetový portál „Virtuálne
cintoríny.sk“
• Prihlasovateľ: Ing. Ján Vlček TOPSET
• Dodávateľ/realizátor projektu: Ing. Ján Vlček TOPSET
• Projektový manažér: Ing. Ján Vlček
• Cieľ projektu: Cieľom projektu bolo vyvinúť a poskytnúť
návštevníkom internetového portálu www.cintoriny.sk okrem iného
aj originálnu WEB aplikáciu z virtuálneho sveta - v tomto prípade
týkajúcu sa cintorínov. Na virtuálnom cintoríne sa používateľ
pohybuje po digitálnej mape, prezerá si fotografie náhrobkov, môže
položiť na hrob kyticu, zapáliť sviečku a zanechať odkaz. Portál je
určený širokej verejnosti, ale aj odborníkom hľadajúcim konkrétne
informácie o riešení kompletnej pasportizácie cintorínov od
geodetického zamerania po umiestnenie do databáz fotografií
hrobov, údajov o zomrelých, údajov o hroboch a digitálnej mapy.

Kategória I. Nové služby

www.cintoriny.sk

Kategória I. Nové služby

Digitálne mesto eFFICE 4 City
• Prihlasovateľ: Centire
• Dodávateľ/realizátor projektu: Centire
• Projektový manažér: Martin Gálik
• Cieľ projektu: Hlavný cieľ projektu bol totožný s cieľom
eGovernmentu: uľahčiť a zefektívniť komunikáciu medzi občanmi
a verejnou správou prostredníctvom elektronickej komunikácie, t.j.
sprístupňovať elektronické služby širokej verejnosti. Ďalším cieľom
bolo zabezpečiť plne elektronické spracovanie podaní na strane
mestského úradu. Mesto Turčianske Teplice malo záujem zlepšiť
komunikáciu MsÚ so svojimi obyvateľmi prostredníctvom
elektronického spracovania písomných podaní a tvorby elektronickej
spisovej dokumentácie a zároveň aj inovovať služby poskytované
prostredníctvom internetu v súlade s moderným trendom.

Kategória I. Nové služby

https://effice4city.centire.com/jetspe
ed/portal/

Kategória I. Nové služby

Zodpovedne.sk – nové služby pre verejnosť v oblasti zvyšovania
povedomia o bezpečnom používaní informačných technológií s
dôrazom na prevenciu viktimizácie detí vo virtuálnom priestore

• Prihlasovateľ: eSlovensko, o.z.
• Dodávateľ/realizátor projektu: eSlovensko o.z.
• Projektový manažér: Mgr. Marcela Alzin
• Cieľ projektu: Cieľom nášho projektu bolo na jednej
strane podnietiť záujem rodičov a učiteľov o aktivity detí
na internete, t.j. s kým četujú, aké údaje o sebe
podávajú, akými spôsobmi môže dochádzať k ich
viktimizácii vo virtuálnom priestore (sexuálne
obťažovanie, šikana, a pod.) Na druhej strane sme sa
snažili naučiť deti, ako používať internet a mobilné
telefóny zodpovedne, čo je zároveň heslom našej
kampane. Predstavili sme im riziká virtuálnej
komunikácie a poučili sme ich, ako týmto rizikám čeliť.
Kategória I. Nové služby

www.zodpovedne.sk

Kategória I. Nové služby

eSkalica
• Prihlasovateľ: Mesto Skalica
• Dodávateľ/realizátor projektu: Cora Geo,
s.r.o
• Projektový manažér: Martin Andel
• Cieľ projektu: Sprístupnenie životných
situácií mestského úradu elektronickou
formou fyzických a právnickým osobám

Kategória I. Nové služby

www.skalica.sk

Kategória I. Nové služby

Digitálne mesto – online služby
•
•
•

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

•

Cieľ projektu: Cieľom projektu je poskytnúť občanom kvalitné a efektívne
služby online, v podobe inteligentných elektronických formulárov (Eformuláre), na portáli mesta Košice a tým zvýšiť spokojnosť občanov aj
podnikateľov a aj zvýšiť efektivitu práce Magistrátu mesta Košice.
Umožňujú, aby si občan vybavil potrebné záležitosti cez internet v čase,
kedy mu to vyhovuje a tým umožniť občanom a právnickým osobám prístup
potrebným službám 24 hodín denne počas celého roka. Zároveň
inteligentné E-formuláre navádzajú občanov a právnické osoby
k správnemu vyplneniu dokumentu, resp. robia potrebné výpočty za
používateľa. E-formuláre majú pomôcť Magistrátu mesta Košice pracovať
priamo s elektronickým dokumentom namiesto papierového. V 1.etape bolo
cieľom tohto projektu publikovanie 20 vybraných PDF E-formulárov na web.
stránke mesta Košice a vytvorenie serverovej aplikácie na ich spracovanie.

Kategória I. Nové služby

http://formulare.kosice.sk/

Kategória I. Nové služby

„Kto ešte potrebuje papier?“
• Prihlasovateľ: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej
republiky
• Dodávateľ/realizátor projektu: Úrad priemyselného
vlastníctva Slovenskej republiky a Európsky patentový úrad
• Projektový manažér: Ing. Milan Oravec
• Cieľ projektu: Cieľom projektu je ponúknuť novú službu pre
klientov úradu - sprístupniť podávanie prihlášok
v elektronickej forme. Elektronické podávanie predstavuje
rýchlu a bezpečnú cestu na podávanie prihlášok cez internet
s využitím šifrovania údajov elektronickým podpisom. Pre
projekt je charakteristická ľahká dostupnosť a jednoduchosť
inštalácie softvéru a digitálneho podpisu.

Kategória I. Nové služby

http://www.indprop.gov.sk/?elektron
icke-podavanie-prihlasok

Kategória I. Nové služby

Moderné európske voľby (Simulácia prvých
elektronických parlamentných volieb na Slovensku)
• Prihlasovateľ: Disig, a.s.,
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Mládežnícky parlament Prešova
• Dodávateľ/realizátor projektu: Disig, a.s,
• Projektový manažér: Luboš Batěk

• Cieľ projektu:
 Priblížiť občanom reálny priebeh elektronických volieb
 Poukázať na význam e-governmentu a Operačného programu na
informatizáciu spoločnosti a demonštrovať jeho praktické využitie
 Zvýšiť účasť na voľbách do Európskeho parlamentu (6. júna 2009),
posilniť povedomie o občianskych povinnostiach
 Zvýšiť záujem ľudí o elektronický podpis
 Poukázať na otázku účasti mladých ľudí na voľbách

Kategória I. Nové služby

http://ics.upjs.sk/evolby

Kategória I. Nové služby

Kategória II. Zlepšovanie
procesov

Prihlásené projekty

Špecializovaný softvér pre
stavebné úrady
• Prihlasovateľ: pFlow, s.r.o
• Dodávateľ/realizátor projektu: pFlow, s.r.o.
• Projektový manažér: Peter Skirka
• Cieľ projektu:
 Zefektívnenie práce stavebného úradu
 Automatizácia procesov správneho konania na
stavebnom úrade s aplikáciou stavebného zákona
a ostatných relevantných zákonov
 Zjednotenie výstupov stavebného úradu
 Integrácia systému s aplikáciami mestského úradu
(najmä registratúry)
Kategória II. Zlepšovanie procesov

http://www.petrzalka.sk/oddelenie-uzemnehokonania-a-stavebneho-poriadku

Kategória II. Zlepšovanie procesov

e-SAM: elektronická samospráva
mesta Šaľa
• Prihlasovateľ: Jozef Mečiar
• Dodávateľ/realizátor projektu: Mesto Šaľa
• Projektový manažér: Jozef Mečiar
• Cieľ projektu:
1. Zefektívnenie práce poslancov mestského
zastupiteľstva
2. Zefektívnenie práce členov odborných komisií
zriadených pri mestskom zastupiteľstve
3. Zefektívnenie práce zamestnancov mesta Šaľa
4. Zavádzanie bezpapierovej komunikácie na úrade,
v mestskom zastupiteľstve a komisiách.
Kategória II. Zlepšovanie procesov

www.salaonline.sk

Kategória II. Zlepšovanie procesov

Informačný systém Masarykovej
univerzity – IS MU
•
•
•
•

Prihlasovateľ: Fakulta informatiky, Masarykova univerzita
Dodávateľ/realizátor projektu: Fakulta informatiky, Masarykova univerzita
Projektový manažér: Ing. Jitka Brandejsová
Cieľ projektu:
1. zjednodušiť procesy v administrácii štúdia;
2. plná podpora rôznych typov štúdia (ECTS, ročníkové plány, zvláštnosti);
3. sprehľadniť komunikáciu medzi študentmi a univerzitou;
4. znížiť nároky na administratívnych pracovníkov inštitúcie;
5. zavedenie plne elektronickej prihlášky (bez nutnosti zasielania dokladov poštou),
elektronického zápisu do semestru, registrácie a zápisu predmetov, prihlasovania sa do
seminárnych skupín, na skúšky a pod.;
6. umožniť zavedenie medzifakultného štúdia;
7. poskytnúť e-learningové aplikácie previazané so študijným systémom;
8. vytvoriť spoľahlivé komunikačné nástroje pre minimalizovanie nutnosti osobného kontaktu (email, výveska, diskusné fóra, úložisko pre sprostredkovanie veľkých dokumentov (až 5GB) vrátane
antivirovej a antispamovej ochrany;
9. poskytnúť elektronický archív záverečných prác s unikátnym nástrojom na odhaľovanie
plagiátov;
10. vytvoriť e-obchod Obchodné centrum v IS pre predaj služieb a elektronické platby spojené so
štúdiom (poplatky za výcvikové kurzy, CŽV, konferencie, validačné známky preukazu ISIC,
poplatky za promócie a pod.);
11. sprístupniť záverečné práce v elektronickej podobe v archíve záverečných prác;
12. zálohovanie a archivácia dokumentov vrátane zaistenia bezpečnosti.

Kategória II. Zlepšovanie procesov

http://is.muni.cz/

Kategória II. Zlepšovanie procesov

Evidencia chemických faktorov a
nebezpečných odpadov na princípe čiarových
kódov vo VÚVH Bratislava
• Prihlasovateľ: Ing. Ľubica Kopčová, gen.
riaditeľka VÚVH
• Dodávateľ/realizátor projektu: Výskumný
ústav vodného hospodárstva Bratislava
• Projektový manažér: Ing. Karol Mikula, Mikuláš
Bartal
• Cieľ projektu: Zlepšiť evidenciu chemických
faktorov a nebezpečných odpadov
Kategória II. Zlepšovanie procesov

www.vuvh.sk

Kategória II. Zlepšovanie procesov

Digitálne zastupiteľstvo Košice
• Prihlasovateľ: DATALAN, a.s.
• Dodávateľ/realizátor projektu: DATALAN, a.s.
• Projektový manažér: Mgr. Rastislav Soldán

• Cieľ projektu: Cieľom projektu bolo vytvoriť
systém na evidenciu rokovaní mestskej rady
(ďalej MR) a mestského zastupiteľstva (ďalej
MZ) a evidenciu prijatých uznesení z nich spolu
s centrálnym úložiskom materiálov
pripravovaných na rokovania mestskej rady
a mestského zastupiteľstva.
Kategória II. Zlepšovanie procesov

http://www.kosice.sk/mz.asp

Kategória II. Zlepšovanie procesov

Digitálne zastupiteľstvo a Manažment
aktivít v meste Martin
• Prihlasovateľ: DATALAN, a.s.
• Dodávateľ/realizátor projektu: DATALAN, a.s.,
• Projektový manažér: Mgr. Rastislav Soldán
• Cieľ projektu: Cieľom projektu bolo vytvoriť portálové riešenie
pozostávajúce z centrálneho úložiska materiálov pripravovaných na
rokovania mestského zastupiteľstva (ďalej MsZ) a výborov
mestských častí (ďalej VMČ) a systému na evidenciu rokovaní MsZ
a VMČ a evidenciu prijatých uznesení z nich. V 2. etape bolo cieľom
využiť existujúce portálové riešenie DATALAN Digitálne
zastupiteľstvo na vytvorenie aplikácie, ktorá eviduje všetky interné
pracovné úlohy mestského úradu (ďalej MsU) ako aj externé úlohy
vyplývajúce z rokovaní VMČ a prijatých uznesení MsZ.

Kategória II. Zlepšovanie procesov

www.martin.sk

Kategória II. Zlepšovanie procesov

Kategória III. Najlepšia prípadová
štúdia

Prihlásené projekty

Elektronizácia služieb samosprávy
• Prihlasovateľ: Capgemini Slovensko, s.r.o.
• Dodávateľ/realizátor projektu: Capgemini
Slovensko, s.r.o.

• Cieľ projektu: Cieľom projektu bolo navrhnúť
optimálne riešenie pre poskytovanie
samosprávnych (VÚC, mestá a obce)
elektronických služieb pre občanov a
podnikateľov a to tak, aby zapadlo do celkovej
architektúry eGovernmentu podľa schválených
dokumentov.
Kategória III. Najlepšia prípadová štúdia

Digitálne mesto eFFICE 4 City
• Prihlasovateľ: Centire
• Dodávateľ/realizátor projektu: Centire
• Projektový manažér: Martin Gálik
• Cieľ projektu: Hlavný cieľ projektu bol totožný s cieľom
eGovernmentu: uľahčiť a zefektívniť komunikáciu medzi občanmi
a verejnou správou prostredníctvom elektronickej komunikácie, t.j.
sprístupňovať elektronické služby širokej verejnosti. Ďalším cieľom
bolo zabezpečiť plne elektronické spracovanie podaní na strane
mestského úradu. Mesto Turčianske Teplice malo záujem zlepšiť
komunikáciu MsÚ so svojimi obyvateľmi prostredníctvom
elektronického spracovania písomných podaní a tvorby elektronickej
spisovej dokumentácie a zároveň aj inovovať služby poskytované
prostredníctvom internetu v súlade s moderným trendom.

Kategória III. Najlepšia prípadová štúdia

Digitálne mesto - Digitálne
zastupiteľstvo Košice
• Prihlasovateľ: DATALAN, a.s.
• Dodávateľ/realizátor projektu: DATALAN, a.s.
• Projektový manažér: Mgr. Rastislav Soldán.
• Cieľ projektu: Cieľom projektu bolo vytvoriť
systém na evidenciu rokovaní mestskej rady
(ďalej MR) a mestského zastupiteľstva (ďalej
MZ) a evidenciu prijatých uznesení z nich spolu
s centrálnym úložiskom materiálov
pripravovaných na rokovania mestskej rady
a mestského zastupiteľstva.
Kategória III. Najlepšia prípadová štúdia

Czech POINT,
www.czechpoint.cz
•
•
•

•

Prihlasovateľ: Novell Professional Services Česká republika, s.r.o.
Dodávateľ/realizátor projektu: Novell Professional Services Česká
republika, s.r.o.
Projektový manažér: Ing. Luděk Šafář

Cieľ projektu: Cieľom projektu je zredukovať nadmernú byrokraciu vo
vzťahu občan – verejná správa a vytvoriť garantovanú službu pre
komunikáciu so štátom prostredníctvom jedného univerzálneho miesta tak,
aby „obiehali dáta, nie občan“. Občan musel v minulosti často navštíviť
niekoľko úradov kvôli vybaveniu jedného problému. Czech POINT funguje
ako asistované miesto výkonu verejnej správy, kde možno získať a overiť
dáta z verejných aj neverejných informačných systémov, úradne overiť
dokumenty a listiny, previesť písomné dokumenty do elektronickej podoby
a naopak, získať informácie o priebehu konaní vo vzťahu k občanovi
a podať podanie pre zahájenie správneho konania štátnych orgánov. Ide
teda o maximálne využitie údajov vo vlastníctve štátu tak, aby boli
minimalizované požiadavky na občana.
Kategória III. Najlepšia prípadová štúdia

Účet pacienta
• Prihlasovateľ: Detská fakultná nemocnica
s poliklinikou Bratislava
• Dodávateľ/realizátor projektu: Detská fakultná
nemocnica s poliklinikou Bratislava
• Projektový manažér: Ing. Hedviga Turská
• Cieľ projektu: Na konci liečebného procesu
pacienta spočítať koľko finančných prostriedkov
sa vynaložilo v liečebnom procese a súčasne
aká časť z nich bola kompenzovaná formou
úhrady od zdravotných a komerčných poisťovní.
Kategória III. Najlepšia prípadová štúdia

Poskytovanie informácií z informačných systémov
Registra obyvateľov a evidencie vozidiel pre
informačný systém
• Prihlasovateľ: Denisa Saková, generálna riaditeľka SITB MV SR
• Dodávateľ/realizátor projektu: Ditec, a.s
• Projektový manažér: Eduard Zelko, Jozef Čapuška, Vojtech Bezák
• Cieľ projektu: Cieľom prezentovaného riešenia je bezpečným
spôsobom sprístupniť v elektronickej forme v režime on-line údaje
z registra obyvateľov a evidencie vozidiel pre obce. Údaje z registra
obyvateľov sú sprístupnené v dávkovom a individuálnom režime.
V dávkovom režime sú pre obce sprístupnené zmeny údajov
o obyvateľoch, ktorí majú na území obce evidovaný aktuálne platný
pobyt. V individuálnom režime sú na základe vstupnej identifikácie
osoby sprístupnené jej aktuálne platné identifikačné, lokačné
a relačné údaje. Z evidencie vozidiel, sú pre potreby obecnej polície
na základe vstupnej identifikácie poskytnuté údaje o vozidle.

Kategória III. Najlepšia prípadová štúdia

