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Základné informácie o meste 
 
počet obyvateľov    83 573 
rozloha    80,03  km2 

počet RO     39 
•  materské školy   21 
•  základné školy   14   
•  centrá voľného času      1 
•  základné umelecké školy    2 

obchodné spoločnosti   10 
príspevkové organizácie      1 
ročný rozpočet    55  mil. € 

•  z toho výdavky na IKT      0,55  mil. € 
•  projekt       2,5  mil. € 
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Základné informácie o meste: 
 
štruktúra obyvateľov (cieľové zameranie projektu v 
oblasti FO): 

Veková	  
skupina Počet	  mužov Počet	  žien Spolu 

%-‐tuálny	  pomer	  na	  
celkovom	  počte	  
obyvateľov 

0	  -‐	  18 7	  569	   6	  994	   14	  563	   17,43% 
19	  -‐	  30 7	  021	   6	  819	   13	  840	   16,56% 
31	  -‐	  40 7	  597	   7	  139	   14	  736	   17,63% 
41	  -‐	  50 5	  293	   5	  681	   10	  974	   13,13% 
51	  -‐	  60 5	  832	   6	  634	   12	  466	   14,92% 
61	  -‐	   6	  984	   10	  010	   16	  994	   20,33% 
Spolu 40	  296	   43	  277	   83	  573	   
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Základné informácie k projektu 
 
 
•  cena realizácie    2,5 mil. € 
 
•  doba realizácie    12 mesiacov (odhadovaná) 
 
•  počet elektrizovaných služieb   143 
 

•  z toho „mobilné“ služby        8 
 

•  zhotoviteľ    SEVITECH, a.s. + AutoCont SK, a.s. 
 

•  subdodávatelia   CORA GEO, s.r.o. + Zymestic Solutions, s.r.o. + 
AutoCont CZ, a.s.     + BRAIN:IT, s.r.o. + Euro 
Dotácie, a.s. + EIP Services, s.r.o. 
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Ciele projektu 
 
•  vybudovanie efektívnej a modernej samosprávy 

elektronizáciou služieb MsÚ v Žiline v súlade s 
princípmi eGovermentu 

•  zníženie administratívneho zaťaženia FO a PO 
•  zvýšenie kompetentnosti a výkonnosti verejnej 

správy optimalizáciou procesov 
•  zvýšenie dostupnosti služieb VS pre verejnosť s 

dôrazom na znevýhodnené skupiny obyvateľstva za 
účelom zvýšenia spokojnosti širokej verejnosti 

•  zníženie nákladov / výdavkov na poskytované služby 
zefektívnením práce v dôsledku elektronizácie služieb 

•  zlepšenie kvality života občanov a podnikateľského 
prostredia v meste Žilina 

•  zvýšenie informovanosti verejnosti o elektronických 
službách poskytovaných MsÚ v Žiline a o činnosti 
samosprávy 
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Harmonogram projektu 

Vypracovanie	  
žiados=	  

Schválenie	  
žiados=	  a	  podpis	  
zmluvy	  o	  NFP	  
(SORO	  –	  MF	  SR)	  

Verejné	  
obstarávanie	  

Kontrola	  
verejného	  

obstarávania	  
(ÚV)	  

Realizácia	   ProdukUvna	  
prevádzka	  

August	  
2013	  

Marec	  
2014	  

August	  
2014	  

November	  
2014	  

September	  
2015	  
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Súčasný stav projektu 

Január
2015	  

Júl	  
2015	  

September	  
2015	  

September	  
2015	  

November	  
2015	  

Analýza	  a	  dizajn	   Implementácia	  
Obstaranie	  a	  

nasadenie	  HW	  a	  
SW	  

Testovanie	   Nasadenie	  

Riadenie	  projektu	  a	  publicita	  
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Zdroje financovania projektu 
 
 
•  predpokladaný stav 

 
 
 
 

•  aktuálne platný 
 
 
 

Zdroje	  EU	  
(85%)	  

Zdroje	  ŠR	  
(10%)	  

Rozpočet	  
mesta	  
(5%)	  

2,5	  mil.	  €	  

Zdroje	  EU	  
(80%)	  

Zdroje	  ŠR	  
(10%)	  

Rozpočet	  
mesta	  
(10%)	  

2,5	  mil.	  €	  
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Identifikované riziká projektu  
 
 

•  finančné / časové riziko – v súčasnosti nie je významné, zdroje sú 
alokované 

 
•  integračné riziko – nie je jasné, či do termínu predpokladaného / 

zmluvného ukončenia projektu              (9.2015), bude možné 
vykonať integráciu na externé registre (RFO1, RPO2, RA3,              
ÚPVS4) 

 

1 – IS RFO – IS Registra fyzických osôb 
2 – Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov 
3 – IS RA – IS Registra adries 
4 – Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov 
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Výsledky a dopady projektu 
 

•  zavedenie	  služieb	  elektronickej	  samosprávy	  pre	  občanov	  
•  sprístupnenie	  služieb	  úradu	  mesta	  Žilina	  pre	  občanov	  z	  ich	  domovov	  alebo	  z	  miest	  

integrovaných	  obslužných	  miest	  
•  sprístupnenie	  služieb	  mesta	  obyvateľom	  bez	  potreby	  návštevy	  úradu	  
•  zjednodušenie	  komunikácie	  občanov	  s	  úradom	  mesta	  Žilina	  
•  elektronizácia	  vnútorných	  procesov	  
•  prepojenie	  na	  IS	  verejnej	  správy	  (registre)	  
•  op=malizácia	  procesov	  a	  ich	  príprava	  na	  elektronizáciu	  
•  príprava	  elektronizácie	  z	  legislaUvneho	  pohľadu	  a	  z	  pohľadu	  vnútorných	  smerníc	  
•  modernizácia	  IT	  
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Budúce	  smerovanie	  projektu	  

•  na	  elektronické	  služby	  Katastra	  nehnuteľnosU	  SR	  
•  Register	  priestorových	  informácií	  
•  elektronické	  služby	  	  Generálnej	  prokuratúry	  SR,	  
Šta=s=ckého	  úradu	  SR	  a	  pod.	  

•  posilnenie	  výkonu	  a	  zabezpečenie	  servera	  
•  vybudovanie	  záložného	  dátového	  úložiska	  (možno	  
cloud)	  

•  „diverzifikácia“	  konek=vity	  

•  dobudovanie	  technickej	  mapy	  
•  dobudovanie	  webgis-‐u	  
•  mobilný	  GIS	  s	  navigáciou	  

•  rozšírenie	  elektronizácie	  služieb	  stavebného	  úradu	  
•  plná	  integrácia	  a	  elektronizácia	  služieb	  RO	  (škôl	  a	  
školských	  zariadení)	  

•  spracovanie	  všetkých	  služieb	  do	  mobilnej	  aplikácie	  na	  
všetkých	  dostupných	  planormách	  (Android,	  Win,	  ....)	  

Rozšírenie	  
funkčnosZ	   GIS	  

Integrácia	  IKT	  
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Zaujímavé informácie k realizácií projektu 
 

•  vybudovali sme nové dve serverovne 
 
•  na analýze pracovalo viac ako 60 zamestnancov úradu 

•  pre testovanie návrhu web portálu sme využili poslancov MZ, dôchodcov 
z nášho denného stacionára, riaditeľov škôl a žiakov škôl 

•  pri verejnom obstarávaní sme preverili všetky referencie, zúčastnilo sa 
ho 7 spoločností a trvalo viac ako 4 mesiace 



Ďakujeme za pozornosť J 
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