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• Pracoviská samosprávy 

• Miesto prvého kontaktu 

• Najbližšie k občanovi 

• Pracoviská verejnej správy 

• Špecializované agendy 

• Menej dostupné 

…Integrovaná kancelária OcÚ, 

Integrovaný OcÚ, Jednotné 

kontaktné miesto, Integrované 

obslužné miesto, ... 



 
 
 
 
 

• Prepojené na ďalšie inštitúcie 
samosprávy a verejnej správy 
prostredníctvom jednotnej bezpečnej 
komunikačnej infraštruktúry 

• Poskytujú široké spektrum služieb pri 
styku občana s verejnou správou a 
samosprávou 

• Možné väzby na služby iných sektorov 
alebo komerčných služieb 

• Obslužné/Kontaktné miesta 



 
 
 
 
 

• Dostupné Cloud služby (G-Cloud, Komerčné cloud služby) 

• Zabepečená komunikačná sieť 

• Integrovaný informačný systém pre samosprávu ako služba v 
Cloude 

• Výhody: 
– Žiadne inicializažné bariéry 

– Zabezpečené aktualizácia  

– Zabezpečená bezpečnosť a dostupnosť 

• Technické predpoklady 



 
 
 
 
 

• Jednotná podatelňa 

• Centrálny výber správnych poplatkov 

• Vydávanie dokladov (občiansky preukaz, cestovný pas, 
výpis z registra trestov, živnostenský list, list vlastníctva…) 

• Evidencia motorových vozidiel 

• Základné právne poradenstvo, Ombudsman 

• Pracovisko pre vzdialenú zdravotnú starostlivosť 

• Komerčné služby (lekáreň, obchody, banky, pošta...) 

• Konsolidácia siete kontaktných miest so súčasným 
rozšírením poskytovaných služieb 



 
 
 
 
 

• A - Pojazdné pracovisko 
 

• B - Vybrané služby v prípade 
potreby u občana doma 
(napr. imobilní občania) 

• Mobilné obslužné pracovisko 



 
 
 
 
 

• Digitálna kancelária pre OcÚ - Komplexný inf. systém samosprávy 
 

Dátové centrum 

SRS® 

databáza 

databáza 

IIS MIS 

Internet 
HTTPS 

Obecný úrad 



 
 
 
 
 

• Pri poskytnutí služby Digitálnej kancelárie IIS MIS vykonáme: 

– konfiguráciu systému pre potreby Vášho úradu 

– migráciu-transformáciu aktuálnych dát (EO, DzN, TKO, Psy, katastrálne údaje...) 

– autorizáciu pracovníkov do systému (pridelenie prístupových práv), zaškolenie 

– trvalý servis a podporu (hotline, online, helpdesk) 

 

• Čo potrebujete ? 

– štandardný PC 

– tlačiareň 

– internet 

• Informačný systém ako služba 
 



 
 
 
 
 

• Čo získate ? 
– bezpečné, profesionálne a špičkové úložisko dát v dátovom centre 

– zabezpečené služby 

– zabezpečený špičkový kvalitný server s potrebným softvérom 

– zabezpečené zálohovanie 

– zabezpečene uložené dáta 

– zabezpečenú komunikáciu medzi úradom a dátovým centrom  

• Informačný systém ako služba 



 
 
 
 
 

Zákon č. 563/2009 Z.z. - § 156 Úrok z omeškania (úč. od 1.1.2012) 

Zákon č. 460/2011 Z.z. - § 99 a,b,e,  § 17 ods.7  (úč. od 1.12.2012) 

• Novelou správa rôznych daní sa zlučuje do jednej agendy. 

• Na IS samospráv vzniknú nové technologicko-organizačné požiadavky. 

• Zmeny vyvolajú o.i. potrebu zlúčenia údajovej základne Vášho IS. 

• Bude potrebné precízne automatické zaúčtovávanie predpisov a úhrad daní. 

• § 17 ods. 7 potencionálne vyvolá potrebu zmien VZN (predefinovanie lokalít-
území s rôznymi sadzbami). Vo vašich IS si toto vyžiada vysokú pracnosť na 
premietnutie nového VZN (hrozí vysoká chybovosť vystavených výmerov). 

• Ako to zvládnuť?   Všetko Vám vyrieši Digitálna kancelária IIS MIS. 

• Čo získate pre akútnu legislatívu v správe daní? 



 
 
 
 
 

• Elektronická forma výkonu správy 

    Digitálna kancelária 
  Komplexný informačný systém samosprávy 

A.V.I.S. -  IIS MIS   správne agendy 

Elektronická 
registratúra 

Správne 
agendy 
úradu 

EMEL - SRS®
 ekonomické agendy 

Ekonomika 
Rozpočet 

Elektronická 
komunikácia 

- štát Občan Štát 



 
 
 
 
 

• Digitálna kancelária A.V.I.S. IIS MIS 

Dátové centrá 

informačný systém ako služba 

   referenčná architektúra eGOV služieb 

elektronická registratúra 

dane, poplatky, exekúcie, prenájmy 

kataster nehnuteľností 

evidencia obyvateľov, voľby 

povoľovacie procesy, priestupky 

kalendáre a plánovač ... 

Správne agendy samosprávy 



 
 
 
 
 

• Digitálna kancelária IIS MIS - EMEL   -   SRS® 

  

Podvojné účtovníctvo 

Evidencia majetku 

Programový rozpočet 

Databáza 

Manažérske 

výstupy 

Ekonomický informačný systém 

Elektronická komunikácia 

Datacentrum 

IIS MIS 

Hlavná kniha 

Saldokonto 

Faktúry 

Pokladňa, Banka 

Homebanking 



 
 
 
 
 

• Prepojenie daní na účtovníctvo 

agendové uzávierky (ročné) 
predkontácie na účtovníctvo 

automatické doplnenie údajov na 
pokladni po zadaní VS 

automatizované párovanie 
automatizovaný rozpis VAKUP 

účtovné uzávierky 
(mesačné, ročné) 

automatizované 
procesovanie: 

platobné výmery, 
úrok z omeškania, 
... 
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Banka a 
homebanking 
 
  - prevodné príkazy 
  - VAKUP (banka) 

Pokladňa 
 
  - stačí zadať VS 

Došlé platby 
 
  - riadené prevzatie 
  - automatické párovanie 

Saldokontné doklady 
 
 - výmery, rozhodnutia, 
   úrok z omeškania, ... 

došlé platby 

pohľadávky 

úhrady 

elektronický rozpis 
zloženiek VAKUP 
(pošta) 

procesovanie 
došlých platieb 

Ekonomický subsystém SRS 

Účtovníctvo, Personalistika a Mzdy, Majetok ... 

Agendový subsystém IIS MIS  

Dane, Poplatky, Prenájmy, 
Splátkové kalendáre ... 

MIS-EIS MIS-AIS 



 
 
 
 
 

• EMEL, s.r.o.    portál RZOF 

• Centire, s.r.o.   portál  Civitas 

• XML Team, s.r.o.  portál  602XML 

• eGov Systems, s.r.o. portál  eGov 

• ICZ, a.s.     portál  iPoint 

• OPTIMIZE s.r.o.   Občiansky Portál Samosprávy 

• ÚPVS     Osobná schr. správ eDesktop 

 

• Prepojenia na iné systémy  



 
 
 
 
 

Ďakujeme za pozornosť 

martin.mosny@swan.sk 

daniel.suchon@swan.sk 
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