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Názov projektu:  Elektronizácia služieb VÚC Trnava 

 

Operačný program:  OP Informatizácia spoločnosti 

 

Prioritná os:   1. Elektronizácia VS a rozvoj elektronizácie služieb 

 
Opatrenie:   1.2 Elektronizácia verejnej správy a elektronických služieb na miestnej   

   a regionálnej úrovni 

 

Trvanie projektu: 
Projekt a jeho realizácia sa uskutoční v období od 10/2009 – 03/2014 

 

Rozpočet projektu podľa zmluvy o NFP: 
4 274 248,67 € (ERDF 95%) 

224 960,46 € (vlastné zdroje žiadateľa 5%) 

 

Oblasť, ktorú projekt rieši a zdôvodnenie potreby jeho realizácie:   
Potreba projektu vyplynula zo Štúdie uskutočniteľnosti projektov prioritnej osi č. 1 v rámci opatrenia 1.2 

Operačného programu Informatizácia spoločnosti – Elektronizácia verejnej správy a elektronických služieb 

na miestnej a regionálnej úrovni. Štúdia popisuje súčasný stav a rámcovo navrhuje budúce riešenie 
integrovaného informačného systému VÚC, ktorý bude využívať služby poskytované základnými 

komponentmi architektúry eGovernmentu podľa NKIVS. Hlavnou úlohou spomínaného integrovaného 

informačného systému bude zabezpečenie poskytovania elektronických služieb regionálnou samosprávou.  
 

Informatizácia regionálnej samosprávy je vládou Slovenskej republiky vnímaná ako jedna z prioritných 

oblastí v rámci procesu informatizácie spoločnosti. Požiadavka elektronizácie služieb vyšších územných 

celkov vyplýva z dokumentu Stratégia informatizácie verejnej správy. Vládna víza eGovernmentu do roku 
2013 je dosahovať neustály rast spokojnosti občanov s verejnou správou prostredníctvom poskytovania 

služieb atraktívnym a jednoduchým spôsobom za súčasného zvyšovania svojej efektívnosti, kompetentnosti 

a znižovania nákladov na verejnú správu.  

 

Cieľ projektu:   
Cieľom projektu je sprístupnenie elektronických služieb VÚC verejnosti a zabezpečenie ich všeobecnej 
použiteľnosti, s tým súvisiaca efektívna integrácia elektronických služieb VÚC do celkovej architektúry 

eGovernmentu. Elektronizácia služieb VÚC bude tvoriť integrálnu súčasť eGovernmentu spolu s 

eGovernment službami poskytovanými na ostatných úrovniach verejnej správy. Poskytovanie služieb 

online zvýši efektivitu a prístupnosť služieb tak na strane používateľa, ako aj na strane poskytovateľa 
(VÚC), čim v konečnom dôsledku prispeje k budovaniu takého prístupu v samospráve, ktorý je zameraný 

na občana.  
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Hlavné aktivity a výstupy projektu:  

Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti projektov opatrenia 1.2 Opis so zameraním na služby 

eGovernmentu na miestnej a regionálnej úrovni prostredníctvom týchto hlavných 4 aktivít: 
A. Zber údajov 

B. Analýza podmienok realizácie 

C. Model implementácie projektov opatrenia 1.2 so zameraním na služby eGovernmentu na miestnej 
a regionálnej úrovni 

D.  Štúdia uskutočniteľnosti. Opis návrhu – Navrhnutie najvhodnejšej metodológie pre vypracovanie 

štúdie uskutočniteľnosti projektov opatrenia 1.2 Opis so zameraním na služby eGovernmentu na 

miestnej a regionálnej úrovni, podrobnej štruktúry štúdie uskutočniteľnosti, popisu obsahu 
jednotlivých častí, použitia relevantných zdrojov pre zber údajov, spôsobu ich spracovania 

a spôsobu riadenia realizácie štúdie uskutočniteľnosti. 

- Vypracovanie príkladu komplexného procesného modelu eGovernmentu na miestnej 

a regionálnej úrovni. 
- Vypracovanie rámcového návrhu katalógu služieb eGovernmentu na miestnej a regionálnej 

úrovni opatrenia 1.2 OPIS v súlade s celkovou architektúrou definovanou v NKIVS. 

- Vypracovanie príkladu popisu služby eGovernmentu a prislúchajúcich projektov opatrenia 1.2 

Opis na miestnej a regionálnej úrovni. 

 

Aktuálna situácia v realizácii projektu:    

 
V období 4. štvrťroka 2011 bol podpísaný Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku č. DZ211102200010101 (ďalej Dodatok č. 1) po ukončenej kontrole dokladov verejného 

obstarávania Riadiacim orgánom. Dodatok č. 1 upravuje pôvodný rozpočet projektu na sumu 4 499 542,00 

EUR. V priebehu I. štvrťroka 2012 bola podpísaná zmluva s víťazným uchádzačom verejného obstarávania 
na „Komplexné zabezpečenie elektronizácie služieb regionálnej samosprávy“ čím bola zahájená aj samotná 

implementácia projektu.  

 
V priebehu II. štvrťroka 2012 bol projekt inicializovaný spracovaním úvodnej správy projektu (PID), ktorá 

bola na I. zasadaní Riadiaceho výboru dňa 12.06.2012 schválená. 

 

Projekt postupne prechádza fázou „Analýza a návrh riešenia“, počas ktorej boli zdokumentované existujúce 
procesy (AS-IS) pre všetkých 49 služieb TTSK, ktoré majú byť elektronizované ako výstup tohto projektu. 

Boli zdokumentované navrhované procesy (TO-BE) pre všetkých 49 služieb TTSK. Zároveň prebieha 

legislatívna analýza súvisiacich VZN a interných predpisov TTSK vo väzbe na pripravovanú legislatívu, 
ktorá upraví informatizáciu informačného systému v štátnej správe vrátane VÚC.  

 

V období III. kvartálu 2012 bol podpísaný Dodatok č.1 k zmluve o Komplexnom zabezpečení 
elektronizácie služieb TTSK a taktiež Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP, kde bol upravený rozpočet 

projektu a harmonogram realizácie projektu.  

V III kvartáli 2012 prebiehal návrh dizajnu architektúry Integrovaného informačného systému 

TTSK. Bol detailizovaný Funkčný návrh Integrovaného informačného systému VÚC TT, 

a prebiehali práce na spracovaní nasledovnej súvisiacej dokumentácie: Návrh technického 

riešenia, Technický návrh, Návrh komunikačnej infraštruktúry a Bezpečnostné požiadavky.  

  
IV kvartál 2012 charakterizovali prípravné aktivity na vývoj Integrovaného informačného systému 

TTSK. Prebiehala príprava prostredí na vývoj, a pod. podľa detailného návrhu riešenia všetkých 

modulov IIS TTSK, spresnenie Prípadov použitia/use case (49ks DOC: pre každú eGov službu) a 

logických dátových modelov.  
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V I kvartáli 2013 prebieha validácia Prípadov použitia koncovými používateľmi a pripravuje sa 

vývoj a nasadenie vybraných funkcionalít prvej neverejnej skúšobnej verzie Integrovaného 

informačného systému TTSK tzv. Release 0 podľa detailného návrhu riešenia všetkých modulov 

IIS TTSK podľa architektúry riešenia IIS TTSK (moduly Front-office, Mid-office, Back-office). 
 

V II kvartáli 2013 prebieha vývoj a nasadenie vybraných funkcionalít druhej neverejnej skúšobnej 

verzie Integrovaného informačného systému TTSK tzv. Release 1 podľa detailného návrhu 

riešenia všetkých modulov IIS TTSK podľa architektúry riešenia IIS TTSK. V rámci Release 1 sa 

očakáva prezentácia nasledovných služieb: Schvaľovanie ordinačných hodín ambulancie, 

Elektronické pripravovanie odpovedí o činnostiach a právomociach VÚC, Návrhy na zlepšenie, 

Informovanie o lekárňach a výdajniach zdrav. pomôcok, Informovanie o lekárskej službe prvej 

pomoci, Informovanie o zdravotníckych zariadeniach, Informovanie o pohotovostných službách 

v lekárňach, Zverejňovanie mimoriadnych oznamov zo štátneho úradu pre kontrolu liečiv. 

 
 
Projektový manažér: Ing. Jaroslav Škorvaga, 033/5559 330, skorvaga.jaroslav@trnava-vuc.sk  
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