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Potreba informatizácie 

•  Vo vzdelávaní 
•  Vo vedení agendy mesta 
•  V službách pre obyvateľstvo 

Elektronizácia verejnej správy je jednou z dvoch 
najvýznamnejších priorít EÚ 



OPIS naozaj? 

•  V roku 2000 patrilo Slovensko medzi najmenej vyspelé krajiny EÚ v 
oblasti uplatnenia IT vo verejnej správe  
•  Pre obdobie 2007 až 2013 získalo Slovensko vyše 10 % prostriedkov 
celej EÚ pre OPIS – Operačný program Informatizácia spoločnosti 
•  OPIS sa však stal brzdou ďalšieho rozvoja – väčšina miest zastavila 
vlastné projekty v očakávaní výziev z OPIS-u 
•  Rovnako reagovali ďalšie inštitúcie a sektory verejnej správy 
•  do roku 2013 neexistovala ani výzva OPIS-u pre 33 % Slovenska 
(DCOM) 
•  do roku 2014 neexistovala ani výzva OPIS-u pre vyše 40% Slovenska 
(e-Mestá) 



OPIS naozaj?   



OPIS naozaj? 
Fakty dnes, 19. 6. 2014: 
•  Projekty OPIS pre samosprávu ukončené = 0 
•  Projekty OPIS rozpracované = DCOM a e-Mestá 
•  2. júna 2014 sme obdržali „Žiadosť o vypracovanie analýzy úrovne 
sofistikovanosti elektronických služieb“, kde nás generálny riaditeľ Sekcie 
informatizácie spoločnosti MF SR žiada o „...identifikáciu možného 
zníženia úrovne sofistikovanosti elektronických služieb 
implementovaných v našom projekte...do 13. 6. 2014“ 

•  Najnovší cieľ pre samosprávu = Dohoda o 
ukončení zmluvy o poskytnutí NFP 
• ...možno nielen pre samosprávu...Dohoda o ukončení zmluvy o 
poskytnutí NFP projektu Elektronické služby Sociálnej poisťovne 
nadobudla účinnosť 29.  5. 2014 
 
Bol OPIS skutočne len zle vydarený drahý vtip pre samosprávu? 



Smart City Nové Zámky 

�  Smart mestské zastupiteľstvo (2009) 
�  Smart úrad 
�  Smart servis pre obyvateľov 
�  „Smart kids I.“ (MŠ v pôsobnosti – 2013) 
�  „Smart kids II.“ (ZŠ v pôsobnosti – 2014) 



Optická sieť v NZ 
�  Vízia – 2005 
�  Hľadanie partnera – 2005-2007 
�  Realizácia I. etapa – 2008 
�  Bonus pre mesto – 6500 m2 chodnikov 
�  Realizácia II. etapa – 2012 
�  Bonus pre mesto – 8500 m2 chodnikov 
�  Realizácia III. etapa – 2013 
�  Bonus pre mesto – 1500 m2 chodnikov 
�  Rok 2013 – pokrytie100% bytov v 6- a viac-bytovkách, 

zahájenie spolupráce s mestom ohľadne prenájmu 
existujúcej mestskej siete 



Optická sieť v NZ rok 2007 

 
16,500 bytov v meste 
 
napojených: 
0 bytov v KBV 
0 bytov v IBV 
 



Optická sieť v NZ rok 2008 

 
16,500 bytov v meste 
 
napojených: 
6000 bytov v KBV 
0 bytov v IBV 
 



Optická sieť v NZ rok 2012 

 
16,500 bytov v meste 
 
napojených: 
12000 bytov v KBV 
10 bytov v IBV 
 



Optická sieť v NZ rok 2013 

 
16,500 bytov v meste 
 
Dodnes napojených: 
12500 bytov v KBV 
(100%) 
 
15 bytov v IBV 



Smart City Nové Zámky 
Projekt Smart Kids I. 

�  IT výučba na materských školách – 150 tabletov 
�  Spolupráca s kľúčovými partnermi 





Smart City Nové Zámky 

�  Smart mestské zastupiteľstvo (2009) 
�  „Smart kids I.“ (MŠ v pôsobnosti – 2013) 
�  „Smart kids II.“ (ZŠ v pôsobnosti – 2014) 
�  Smart úrad – 2015? 
�  Smart servis pre obyvateľov – 2015? 



Ďakujem za pozornosť 

Kontakt: 

Ing. Peter Ágh 

prednosta úradu 

Mestský úrad 

Hlavné námestie 10 

Nové Zámky 

Tel. +421 (902) 987 601 

mail: peter.agh@novezamky.sk 


