CENA ITAPA 2013

Kategória I. Nové služby

Prihlásené projekty

eGov-Obstarávania – portál na
zverejňovanie zákaziek vo verejnom
obstarávaní
• Prihlasovateľ: Mestská časť Bratislava – Staré Mesto
• Dodávateľ/realizátor projektu: eGov Systems spol.
s r.o.
• Projektový manažér: Jaroslav Ježek, vedúci odd.
informatiky
• Cieľ projektu: Vytvorenie účinného nástroja na
zverejňovanie zákaziek vo verejnom obstarávaní od
všetkých registrovaných obstarávateľov na jednom
mieste .
Kategória I. Nové služby

iObcan – mobilná aplikácia pre
eParticipáciu a eDemokraciu
• Prihlasovateľ:Mesto Stupava a mestská časť BratislavaStaré Mesto
• Dodávateľ/realizátor projektu:eGov Systems spol. s
r.o., Stradiware, s.r.o.
• Projektový manažér:Jaroslav Ježek, vedúci odd.
informatiky
• Cieľ projektu: Vytvorenie mobilnej aplikácie, ktorá
umožňuje jednoduchú a obojstrannú komunikáciu medzi
občanmi a územnými samosprávami.

Kategória I. Nové služby

Mobilná aplikácia s redakčným
systémom Bratislava Staré Mesto
• Prihlasovateľ: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
• Dodávateľ/realizátor projektu: BonBon apps s.r.o.
• Projektový manažér: Jaroslav Ježek, vedúci odd.
informatiky
• Cieľ projektu: Poskytnúť občanom a návštevníkom
mestskej časti užitočné informácie o komerčných a
nekomerčných prevádzkach na mapových podkladoch.

Kategória I. Nové služby

SMS-info – on-line informačná služba
• Prihlasovateľ: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
• Dodávateľ/realizátor projektu: eGov Systems spol. s.r.o
• Projektový manažér: Jaroslav Ježek, vedúci odd.
informatiky
• Cieľ projektu: Informovanosť prihlásených obyvateľov a
verejnosti o aktuálnych udalostiach, podujatiach, o
naliehavých a havarijných situáciách.
Notifikačný systém pre zasielanie informácií vybraným
príjemcom, napr. zamestnancom.

Kategória I. Nové služby

Podávanie podnetov na novej
responzívnej webstránke Slovenskej
obchodnej inšpekcie
• Prihlasovateľ: Slovenská obchodná inšpekcia
• Dodávateľ/realizátor projektu: AlejTech, spol. s r.o.
• Projektový manažér: Matúš Harmaňoš, AlejTech s.r.o.
• Cieľ projektu: Sprístupnenie responzívnej webstránky
modernému používateľovi aj na mobilných zariadeniach,
pribudol formulár na pridávanie podnetov, sťažností,
návrhov a žiadostí.
Kategória I. Nové služby

Mobilná aplikácia Dôvera
• Prihlasovateľ: Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.
• Dodávateľ/realizátor projektu: Dôvera zdravotná
poisťovňa, a. s., Cleverlance Slovakia, s.r.o., mediworx
software solutions, s.r.o
• Projektový manažér: Simona Frisová, Dôvera a.s.
• Cieľ projektu: Zvýšenie informovanosti poistencov
Dôvery pomocou mobilnej aplikácie o svojom zdraví a
poskytnúť im informácie o ich diagnózach, vyšetreniach,
liekoch a ďalšej poskytnutej zdravotnej starostlivosti
kdekoľvek a kedykoľvek.
Kategória I. Nové služby

Elektronické služby Národnej evidencie
vozidiel (NEV)
časť - mobilná lustrácia občanov,
dokladov a vozidiel
• Prihlasovateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
• Dodávateľ/realizátor projektu: SOITRON, s.r.o
• Projektový manažér: Jozef Jankovič, Soitron s.r.o.,
Vladimír Dudlák, HP s.r.o.
• Cieľ projektu: Cieľom projektu je urýchlenie kontroly,
zníženie korupcie, zlepšenie bezpečnosti a zvýšenie
percenta objasnenia trestnej činnosti pri dopravných
kontrolách na cestách.
Kategória I. Nové služby

Informatizácia Mesta Banská Bystrica
• Prihlasovateľ: Mesto Banská Bystrica
• Dodávateľ/realizátor projektu: ICZ Slovakia a.s.
• Projektový manažér: ICZ Slovakia a.s. - Ing. Igor Vida,
Mesto Banská Bystrica - Ing. Branislav Slaný
• Cieľ projektu: Elektronizácia služieb mesta Banská
Bystrica - zlepšenie administratívneho výkonu
mestského úradu, zvýšenie zodpovednosti pracovníkov
úradu a efektívnejšie poskytovanie služieb občanom,
uskutočniť reformu ťažkopádnych papierových procesov,
zamedziť dvojitému zadávaniu dát a znížiť manipuláciu s
papierom.
Kategória I. Nové služby

Informačný systém pre výskum, vývoj a
inovácie SK CRIS
• Prihlasovateľ: Centrum vedecko-technických informácií
SR
• Dodávateľ/realizátor projektu: Centrum vedeckotechnických informácií SR, InterWay, spol. s r. o.
• Projektový manažér: Mgr.Juraj Noge, CVTI SR
• Cieľ projektu: Vytvorenie informačného systému, ktorý
by sústreďoval, uchovával a sprístupňoval komplexné
informácie o slovenskej vede, výskume a inováciách.

Kategória I. Nové služby

Prešovský „gúgl“
• Prihlasovateľ: Mesto Prešov
• Dodávateľ/realizátor projektu: Spoločnosť CORA
GEO, s.r.o.
• Projektový manažér: Ing. Mariana Hurná, koordinátorka
IT
• Cieľ projektu: Sprístupnenie aktuálnych údajov z
vybraných agend vnútorného informačného systému
mesta pre verejnosť (24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365
dní v roku) s prepojením na mestskú mapu i Google
maps.

Kategória I. Nové služby

Softvérová aplikácia (back-end) pre registráciu
hráčov, dokladov
z elektronických registračných pokladníc
(bločkov), vyhodnocovanie
a žrebovanie z platných bločkov v Národnej
bločkovej lotérii
• Prihlasovateľ: TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
• Dodávateľ/realizátor projektu: EMEL BRATISLAVA,
s.r.o.
• Projektový manažér: Ing. Daniela Kačániová
• Cieľ projektu: Zlepšenie daňovej osvety obyvateľstva a
podnikateľských subjektov, zlepšenie výberu daní a
zintenzívnenie odhaľovania daňových únikov a daňových
podvodov.
Kategória I. Nové služby

Sprístupnenie služby Výpis z
Obchodného registra prostredníctvom
vybraných pracovísk Slovenskej pošty
• Prihlasovateľ: Slovenská pošta, a.s.
• Dodávateľ/realizátor projektu: Plaut Slovensko, s.r.o.
• Projektový manažér: Ing. Ivan Bučko
• Cieľ projektu: Priblížiť službu Výpis z obchodného
registra občanom – podnikateľom čo najbližšie k miestu
ich podnikania.

Kategória I. Nové služby

Automatizovaný predplatný systém na
dodávku elektriny
pre Luník IX., Košice
• Prihlasovateľ: Mesto Košice, zastúpené Bytovým
podnikom mesta Košice a.s.
• Dodávateľ/realizátor projektu: TRANSTECH, a.s.
• Projektový manažér:Ing. Ján Harajda – projektový
manažér
• Cieľ projektu: Vyriešiť problémy s neplatičmi za
dodávku elektriny a problémy s čiernymi odbermi
elektriny na sídlisku Luník IX.
Kategória I. Nové služby

ĽudiaĽuďom.sk
• Prihlasovateľ: 4people, n.o.
• Dodávateľ/realizátor projektu: 4people, n.o.
• Projektový manažér: PhDr. Roland Kyška
• Cieľ projektu: Darcovský portál umožňuje ľuďom v
núdzi, autorom zaujímavých projektov, aktivistom,
neziskovým organizáciám alebo samosprávam
prezentovať sa na webe, osloviť podporovateľov a
komunikovať s nimi.
Kategória I. Nové služby

Kategória II. Zlepšovanie
procesov

Prihlásené projekty

Evidencia majetku e-MAJETOK
• Prihlasovateľ: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
• Dodávateľ/realizátor projektu: CPD systems Slovakia
s.r.o.
• Projektový manažér: Jaroslav Ježek, vedúci odd.
Informatiky
• Cieľ projektu: Zmodernizovanie a zefektívnenie
inventarizácie a evidencie majetku.

Kategória II. Zlepšovanie procesov

Bezpečné lieky
• Prihlasovateľ: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
• Dodávateľ/realizátor projektu: DÔVERA zdravotná
poisťovňa, a. s., mediworx software solutions, s.r.o,
Infopharm, a. s.
• Projektový manažér: Zuzana Horníková, Dôvera
zdravotná poisťovňa, a.s.
• Cieľ projektu: Služba Bezpečné lieky je dostupná v rámci
Elektronickej pobočky lekárom aj poistencom, aby sa
zvyšovala bezpečnosť a kvalita liečby, zlepšila
organizácia poskytovania zdravotnej starostlivosti,
posilňovala informovanosť pacientov .
Kategória II. Zlepšovanie procesov

Monitoring stavu lesa a krajiny metódami
diaľkového prieskumu Zeme
• Prihlasovateľ: Národné lesnícke centrum
• Dodávateľ/realizátor projektu: EMM, spol. s. r. o.
• Projektový manažér: Ing. Marek Pencák (EMM), Ing.
Zuzana Kmeťová (NLC-ULZI)
• Cieľ projektu: Zvýšiť množstvo a kvalitu údajov o stave
lesa, znížiť náklady na získavanie údajov o stave lesov,
poskytnúť podklady pre efektívne hospodárenie v lesoch,
zabezpečiť komplexné plánovanie v lesoch, podporiť
metódy plánovania vedúce k trvalo udržateľného
obhospodarovania lesov, zvýšiť úroveň prevencie
nelegálnych aktivít v lesoch, umožniť prístup verejnosti k
údajom o stave lesov a umožniť verejnú kontrolu
hospodárenia v lesoch, zapojiť NLC do medzinárodných
výskumných projektov
Kategória II. Zlepšovanie procesov

Dobudovanie informačného systému
Národnej transfúznej služby SR
• Prihlasovateľ: Národná transfúzna služba SR Bratislava
• Dodávateľ/realizátor projektu: ICZ Slovakia a.s.
• Projektový manažér: Ing. Tomáš Godál, ICZ Slovakia,
a.s.
• Cieľ projektu: Vybudovanie integrovaného informačného
systému s centralizovaným zdieľaním informácií a
zabezpečením ich maximálnej bezpečnosti a dostupnosti
v rámci pracovísk NTSSR.

Kategória II. Zlepšovanie procesov

Zverejňovanie povinných dokumentov
• Prihlasovateľ: Mesto Košice
• Dodávateľ/realizátor projektu: INTELSOFT EAST, spol.
s r.o.
• Projektový manažér: Ing. Gabriela Hajduková
• Cieľ projektu: Automatizácia procesov pri povinnom
zverejňovaní dokumentov s maximalizáciou
automatizácie pri bežných činnostiach v evidencii údajov
v BO časti informačného systému Objednávateľa.

Kategória II. Zlepšovanie procesov

Dajme občanovi všetko do „jednej
obálky“
• Prihlasovateľ: Mesto Prešov
• Dodávateľ/realizátor projektu: CORA GEO, s.r.o.
• Projektový manažér: Ing. Mariana Hurná, koordinátorka
IT
• Cieľ projektu: Optimalizácia vnútorných procesov pri
daňovom konaní s cieľom zefektívniť pracovné postupy
a náklady pri doručovaní zásielok občanom.
Kategória II. Zlepšovanie procesov

Grantový portál pre Nadáciu pre deti
Slovenska (tzv. GRAP)
• Prihlasovateľ: Nadácia pre deti Slovenska
• Dodávateľ/realizátor projektu: Softec, spol. s r.o.
• Projektový manažér: Ing. Iveta Fülöpová, Softec, spol.
s r.o.
• Cieľ projektu: Automatizácia kľúčových procesov
grantových programov, počínajúc podávaním žiadostí o
podporu projektov, posudzovanie žiadostí,
rozhodovania, spracovanie záverečných správ
jednotlivých projektov. Priebežné zverejňovanie
informácií o priebehu schválených grantových projektov
pre verejnosť (vrátane foto a video dokumentácie).
Kategória II. Zlepšovanie procesov

Informačný systém slovenského futbalu
(ISSF)
• Prihlasovateľ: Slovenský futbalový zväz
• Dodávateľ/realizátor projektu: TEMPEST a.s.
• Projektový manažér: Veronika Šašinková
• Cieľ projektu: Optimalizácia procesov a
zavedenie moderného a užívateľsky
komfortného systému pre všetky zložky
slovenského futbalu.
Kategória II. Zlepšovanie procesov

SEES – Systém elektronickej
komunikácie
• Prihlasovateľ: Finančné riaditeľstvo Slovenskej
republiky
• Dodávateľ/realizátor projektu: CRIF – Slovak Credit
Bureau, s.r.o.
• Projektový manažér: Ing. Zuzana Drinková
• Cieľ projektu: Elektronizácia procesu vymáhania
pohľadávok Daňovej a colnej správy prikázaním
pohľadávky z účtu v banke.

Kategória II. Zlepšovanie procesov

Spoločné moduly ÚPVS a prístupové
komponenty
• Prihlasovateľ: Národná agentúra pre sieťové a
elektronické služby
• Dodávateľ/realizátor projektu: Konzorcium Globaltel /
SWAN
• Projektový manažér: Miroslav Gajdoš, NASES, Marcela
Malatínska, NASES
• Cieľ projektu: Spoločné moduly ÚPVS sú na základe
Národnej Koncepcie Informatizácie Verejnej Správy
jednou zo základných súčastí integrovaného
informačného systému verejnej správy.
Kategória II. Zlepšovanie procesov

33 v jednom - Jednotná ekonomika
organizácii mesta Prešov
• Prihlasovateľ: Mesto Prešov
• Dodávateľ/realizátor projektu: CORA GEO, s.r.o.
• Projektový manažér: Ing. Mariana Hurná, koordinátorka
IT
• Cieľ projektu: Vybudovanie a bežná prevádzka
centrálneho riešenia spracovania ekonomických agend
pre organizácie mesta. On-line konsolidované účtovné
informácie za všetky mestské organizácie počas celého
účtovného obdobia.

Kategória II. Zlepšovanie procesov

Bezpapierová Žilinská univerzita
• Prihlasovateľ: Žilinská univerzita v Žiline.
• Dodávateľ/realizátor projektu: DATALAN, a.s.
• Projektový manažér: Martin Sukuba
• Cieľ projektu: Zjednodušiť a zlepšiť. Vytvoriť riešenie,
ktoré zrýchli a zjednoduší vydávania preukazu študenta
na čipovej karte a zníži náklady na finančné a časové
spracovanie dokumentov.
Kategória II. Zlepšovanie procesov

i-med: e-learningový portál pre
vzdelávanie lekárov
• Prihlasovateľ: Slovenská lekárska komora
• Dodávateľ/realizátor projektu: Slovenská lekárska
komora
• Projektový manažér: Daniela Resutíková
• Cieľ projektu: Umožniť lekárom vzdelávať sa a získavať
najmodernejšie informácie z medicíny prostredníctvom
vzdelávacieho portálu a zdarma.

Kategória II. Zlepšovanie procesov

Virtuálna jaskyňa
• Prihlasovateľ: Technická univerzita vo Zvolene
• Dodávateľ/realizátor projektu: DATALAN, a.s.
• Projektový manažér: Dušan Sabo
• Cieľ projektu: Vytvorenie univerzitnej haly vedeckoexperimentálnych pracovísk (HVEP), v ktorej budú
zriadené nové laboratórne centrá vybavené
najmodernejšími technológiami. Jedným z nich je aj
„Virtuálna jaskyňa“, v ktorej je možné modelovať,
simulovať a vizualizovať v 3D rôzne procesy a situácie v
prírodnom prostredí i v interiéri.

Kategória II. Zlepšovanie procesov

Digitálny vzdelávací obsah „Planéta
vedomostí“
• Prihlasovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a
športu Slovenskej republiky
• Dodávateľ/realizátor projektu: Atos IT Solutions and
Services s.r.o., Agemsoft a.s.
• Projektový manažér:Vladimír Broniš, Atos IT Solutions
and Services s.r.o
• Cieľ projektu: Implementácia digitálneho vzdelávacieho
obsahu „Planéta vedomostí“ v prostredí rezortu školstva
a jeho sprístupnenie na použitie na základných
a stredných školách v SR, pre odbornú verejnosť, pre
všetkých žiakov základných a stredných škôl a pre
verejnosť.

Kategória II. Zlepšovanie procesov

Zavedenie duálnej formy vyššieho
odborného vzdelávania pre IKT v regióne
Košíc
• Prihlasovateľ: T-Systems Slovakia, s.r.o.
• Dodávateľ/realizátor projektu: T-Systems Slovakia,
s.r.o. spoločne so Strednou priemyselnou školou
elektrotechnickou v Košiciach
• Projektový manažér: Ing.Juraj Ťapák
• Cieľ projektu: V spolupráci s partnerskou Strednou
priemyselnou školou elektrotechnickou v Košiciach
implementovať duálnu formu vyššieho odborného
vzdelávania v podmienkach Slovenska.
Kategória II. Zlepšovanie procesov

