
CENA ITAPA 2009 – víťazi



„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 Nové služby: 2. miesto



http://www.indprop.gov.sk/?elektron

icke-podavanie-prihlasok

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 Nové služby: 3. miesto



www.katastre.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 Nové služby: 3. miesto



https://effice4city.centire.com/jetspe

ed/portal/

Kategória I. Nové služby



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 Nové služby: Čestné uznanie



http://lvu.nlcsk.org/polovgis

Kategória I. Nové služby



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 Zlepšovanie procesov: 2. miesto



http://www.petrzalka.sk/oddelenie-uzemneho-

konania-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 Zlepšovanie procesov: 3. miesto



www.salaonline.sk

Kategória II. Zlepšovanie procesov



• 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 Zlepšovanie procesov: Čestné uznanie

Evidencia chemických faktorov a 

nebezpečných odpadov na princípe čiarových 

kódov vo VÚVH Bratislava



www.vuvh.sk

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 Zlepšovanie procesov: Čestné uznanie



www.martin.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 Cena eFOCUS: 1. miesto



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

Kategória II. Zlepšovanie procesov



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 Cena eFOCUS: 2. miesto

http://www.czechpoint.cz/


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.

Mimoriadna Cena ITAPA 2009



www.zodpovedne.sk

Kategória I. Nové služby


