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Z histórie spoločnosti

1990 vznik DATALAN, s.r.o.
1995 vznik Ability spol. s r.o.

1999 získanie certifikátu ISO 9002 : 1994
2001 transformácia na DATALAN, a.s.
2002 recertifikácia podľa ISO 9001 : 2000
2002 transformácia na Ability Development SK, a.s.

2003 DATALAN - IT firma roka
2004 získanie certifikátu ISO 14001 : 1996
2004 umiestnenie na 12. mieste v rebríčku Technology Fast 50 CE

2005 integrácia Divízie softvérové riešenia

20072007 ffúúzia spolozia spoloččnostnostíí AbilityAbility DevelopmentDevelopment SK a DATALANSK a DATALAN

Výsledky spoločnosti



Výsledky spoločnosti 2006/ 2007

Medziročná zmena  + 8% + 33%

DATALAN, verejná správa, informatizácia

DATALAN – 40 až 45% obratu realizuje vo 
verejnej správe

DATALAN – v oblasti informatizácie verejnej správy 
pôsobí tak, aby sa:

• zvyšovala spokojnosť občanov a firiem
• zefektívňovala verejná správa
• znižovali náklady na výkon verejnej správy



DIGITÁLNE MESTO – hlavné piliere

• MsÚ ako digitálny úrad

• on-line verejné služby

• e - demokracia

• digitálne mestské zastupiteľstvo

• elektronické vzdelávanie

DIGITÁLNE MESTO – zdroje 
financovania

• Zdrojom financovania sú okrem vlastných zdrojov miest a 
obcí aj štrukturálnych fondy EÚ. NSRR 2007-2013 
predpokladá, že v OPIS bude príspevok 993 mil. EUR.

• Stratégia OPIS je postavená na 4 prioritných osiach a 7 
opatreniach, z toho pre samosprávu je významným 
opatrením:
1.2 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických 
služieb na miestnej a regionálnej úrovni



DIGITÁLNE MESTO –
zdroje financovania – podpora DATALAN

Vytvorenie Koncepcie rozvoja informačného 
systému (KRIS) mesta/ obce – analyticko-
konzultačné služby

KRIS – schválenie na MFSR dôležitá podmienka 
pre možnosť čerpať prostriedky z OPIS

MsMsÚÚ ako digitako digitáálny lny úúradrad



Nevyhnutné aktivity

• ASSR
Automatizovaný Systém Správy Registratúry

• Digitalizácia a úložisko digitálnych dokumentov
Prevod dokumentov do elektronickej formy

• Procesy
Definovanie procesov nad elektronickými dokumentami

• Vytvorenie portálu MsÚ
Slúži pre potreby dátového skladu, internej pošty, zdieľaného 
kalendára, jednotného užívateľského rozhrania...

• Integrácia s existujúcim prevádzkovými systémami úradu

OnOn--line verejnline verejnéé sluslužžbyby



On-line verejné služby

Kľúčová úloha v procese informatizácie

• elektronický systém platenia miestnych daní
a poplatkov

• elektronický systém podávania a spracovania 
žiadostí/ podaní občanov/ firiem

• e-procurement – elektronické verejné obstarávanie

• cenová mapa nehnuteľností obce/ mesta/ regiónu

Kľúčová úloha v procese informatizácie

• elektronický systém platenia parkovného (SMS)

• separovaný zber odpadu

• digitálna kronika mesta

• vybudovanie integrovaných - jednotných obslužných 
miest

On-line verejné služby



E E -- demokraciademokracia

Komunikácia občan - MsÚ

• e-vote

• e-petícia

• elektronický dotazník

• e-mailová a sms notifikácia

• blog, diskusné fórum, e-panel

E – demokracia = maximálna úroveň participácie 
na chode samosprávy



Komunikácia občan - MsÚ

DigitDigitáálne mestsklne mestskéé
zastupitezastupiteľľstvostvo



Elektronické zasadnutia 
mestského zastupiteľstva 

• Systém pre podporu procesov 
súvisiacich s rokovaním zastupiteľstva
– proces prípravy programu rokovania
– proces evidencie materiálov
– proces schvaľovania materiálov
– proces spracovania uznesenia

• systém pre komunikáciu MsÚ s komisiami, 

poslancami a ostatnými subjektmi

• automatická evidencia úloh vyplývajúcich z uznesení

• digitalizácia záznamov z rokovaní mestského 

zastupiteľstva

Elektronické zasadnutia 
mestského zastupiteľstva 



Elektronické vzdelávanie

• Portál mestského školstva 
– základné školy

– predškolské zariadenia

– základné umelecké školy

– centrum voľného času

(info-komunikačný uzol pre učiteľov, rodičov, ale 
aj všetkých obyvateľov mesta)

• E-learningové programy

• Digitálna mestská knižnica 

– digitalizácia knižného obsahu

– prezeranie aktuálneho knižného fondu

– on-line rezervačný systém dostupný cez internet

– spolupráca a prepojenie s knižnicami v regióne a na 
Slovensku.

Elektronické vzdelávanie



Celková architektúra

Prínos = efektívny MsÚ

• rýchla a efektívna elektronická komunikácia 

• presné údaje pre rozhodovanie

• údaje priamo na svojom počítači

• on-line informácie o procese a priebehu spracovania

• ostatné výhody spojené so spracovaním informácií a 
dokumentov v elektronickej forme



DigitDigitáálne mesto lne mesto ––
prpríípadovpadováá ššttúúdia mesta Martindia mesta Martin

Komunikácia MsÚ - poslanci



Digitálne mesto Martin

Príprava zasadnutia

• evidencia plánu termínov zasadnutí MsZ
• evidencia bodov programu na vybraný termín 
zasadnutia

• pripomienkovanie materiálov k bodom 
programu

• príprava plánu programu zasadnutia MsZ
• príprava návrhu uznesení k bodom

Zasadnutie
• dopĺňanie materiálov k bodu programu
• kontrola jednotlivých stanovísk k bodu 

programu
• rozhodovanie o stiahnutí bodu z 

plánovaného zasadnutia MsZ
• rozhodovanie o presunutí bodu na nové

zasadnutia MsZ alebo jeho definitívnom 
zrušení

• príprava zápisnice zo zasadnutia MsZ
• príprava a publikovanie uznesenia zo 

zasadnutia MsZ

Digitálne mesto Martin



Ukážky z aplikácie - kalendár

Ukážky z aplikácie - program



Ukážky z aplikácie – body zasadnutia

Ukážky z aplikácie – body zasadnutia



Ukážky z aplikácie – e-mail-notifikácie

Ukážky z aplikácie – pripomienkovanie



Ukážky z aplikácie – pripomienkovanie

Digitálne mesto Martin

Vyjadrenia výboru mestskej časti k žiadostiam

• spracovanie vyjadrení výborov mestských častí k 
žiadostiam občanov/ firiem

• evidencia žiadostí občanov/ firiem
• sledovanie procesu pripomienkovania
• pripomienkovanie výbormi mestských častí



Ukážky z aplikácie – žiadosti o stanovisko

Ukážky z aplikácie – žiadosti detail



Ukážky z aplikácie – prehľad žiadostí

Ukážky z aplikácie – stanoviská



Digitálne mesto
Automatizovaná správa registratúry

Registratúrna kniha

++ Skenovanie dokumentov

Komplexná správa všetkých typov dokumentov v organizácii

++
Elektronická
podateľňa

Automatizovaná správa registratúry

Registratúra a správa elektronických dokumentov

Digitálne mesto
Automatizovaná správa registratúry - moduly



Digitálne mesto
Automatizovaná správa registratúry - prínosy

Legislatívny

• Naplnenie zákonných požiadaviek (Zákon SNR SR č.395/2002 
ukladá pôvodcovi registratúry povinnosť vypracovať a predložiť
registratúrny poriadok na schválenie.)

• Včasné vybavovanie agendy

Praktický

• Prehľadnosť – transparentnosť
• Rýchlý prístup k dokumentom a informáciám
• Bezpečnosť – riadený a kontrolovaný prístup
• Ochrana pred stratou dokumentov

Digitálne mesto

Separovaný zber odpadu

• Použitie evidencie pomocou BAR CODE (2D kódov 
na zberných nádobách)

• Presné sledovanie zozbieraného odpadu

• Jasná definícia funkcií terminálu

• RF – Terminály

• GPS Monitoring – sledovanie vyťaženosti



Digitálne mesto
Separovaný zber odpadu - ukážka PoPoččet et 

zozbieranychzozbieranych
nnáádob/dob/

zberných zberných 
vriec na vriec na 
jednom jednom 

zbernom zbernom 
miestemieste

NaplnenosNaplnenosťť
nnáádobydoby
/vreca/vreca

Digitálne mesto
Separovaný zber odpadu - ukážka



Digitálne mesto

Separovaný zber odpadu – prínosy
• Motivovanie obyvateľov, aby odpad separovali

• Evidovanie vyzbieraného separovaného odpadu 

• Možné monitorovanie pracovníkov, ktorí zbierajú
separovaný odpad

• Veľký dôraz na jednoduchosť aplikácie na strane 
obsluhy

• Transparentný reporting – cielené analýzy odpadového 
hospodárstva na úroveň domácností

• Prístup k údajom cez portál pre občanov a úrad

Digitálne mesto

Cenová mapa nehnuteľností
Databáza ponukových a realizovaných cien predaja  
nehnuteľností:

• vyše 1 mil. historických záznamov od r. 2000 (2,6 mil. 
verzií)

• od r. 2004 zber realizovaných cien (> 150 tis)
• presná lokalizácia na úroveň adresy + všetky povinné

charakteristiky nehnuteľností.
• štatistické algoritmy oceňovania porovnateľnej 

nehnuteľnosti
• pravidelná aktualizácia – cielená pre daný región
• aktualizácia vo forme hotových web-podstránok

jednoducho publikovateľných na mestský/obecný 
web



Digitálne mesto – cenová mapa nehnuteľností

Digitálne mesto – cenová mapa nehnuteľností



Digitálne mesto

Cenová mapa nehnuteľností – prínosy

• Rýchly prehľad o cenách nehnuteľnosti v regióne
• Vývoj cien nehnuteľnosti (napr. v budúcnosti pre potreby 

určovania dane z nehnuteľnosti) v špecifickom regióne
• Nové informácie – príťažlivosť web-stránky mesta/obce

10 podmienok úspešnosti

1. Prijatie jasnej stratégie a zásad
2. Definovanie cieľov a prínosov pre cieľové skupiny 

a ich správna motivácia
3. Finančné zabezpečenie
4. Kvalitné manažovanie a projektové riadenie
5. Výber správnej technológie a maximalizácia jej 

využívania
6. Schopnosti a kvalifikácia cieľových skupín
7. Vytvorenie podmienok pre priaznivé prijatie
8. Spolupráca a partnerstvo
9. Nepretržitosť procesu
10. Podriadenie procesov právnym aspektom



ĎĎakujemakujemee za za 
pozornospozornosťť..

milos_ronec@datalan.sk
+421 907 712 355
lubos_petrik@datalan.sk
+421 907 891 868


