
Elektronizácia služieb bratislavskej 

samosprávy 



Operačný program Informatizácia spoločnosti a Operačný  

program Bratislavský kraj 
OPIS a OPBK sú komplementárnymi programami v zmysle vybudovania 

eGovernmentu na Slovensku 

Prioritné osi OPBK podľa Programového manuálu OPBK 

 

Elektronizácia samosprávy a rozvoj 

elektronických služieb na miestnej a regionálnej 

úrovni vrátane podpory budovania a rozvoja 

integrovaných obslužných miest, 

Podpora dostupnosti širokopásmového internetu 

Zavádzanie a účinné využívanie prístupu k IKT v 

malých a stredných podnikoch 

1. Štúdia uskutočniteľnosti pre hlavné mesto SR 
Bratislavu a jeho mestské časti 

2. Technická dokumentácia a rozpočet 

1. Infraštruktúra 
1.1 Regenerácia sídiel 

1.2 Regionálna a mestská hromadná 

doprava 

 

2. Vedomostná ekonomika 
2.1 Inovácie a technologické transfery 

2.2 Informatizácia spoločnosti 

3. Technická pomoc 



Služby ktorých elektronizácia má najväčší význam pre 

občana a zároveň aj samosprávu 

Jeden zo základných zámerov eGovernmentu je implementovať pro-klientský 

prístup v samosprávach 

Predmetom 

elektronizácie sú 

Prístup 

• Vzhľadom na množstvo služieb, ktoré samospráva poskytuje verejnosti pre plynulé 
nasadenie eGovernmentu je nutné segmentovať služby vzhľadom na: 

• vlastníka procesu jej poskytovania 
• pridanú hodnotu pre verejnosť a samosprávu 

• Služby výkonu „originálnych“ kompetencií samosprávy 

• Predmetom elektronizácie služieb bratislavskej samosprávy sú: 

• 85 povinných služieb 

• 52 voliteľných služieb 

 

• V rámci eGovernmentu rozlišujeme hlavne nasledujúce 3 typy služieb: 

– Služby zabezpečujúce výkon „originálnych“ kompetencií samosprávy  

– Služby zabezpečujúce prenesený výkon štátnej správy (služby, ktorých 
elektronizácia prebehne na centrálnej úrovni) 

– Služby zabezpečujúce výkon internej agendy samosprávy (procesy 
podporujúce fungovanie administratívy samosprávy) 



Hlavné aspekty projektu eGovernment pre Bratislavskú 

samosprávu 

Uvedené podmienky budú uvedené v jednotlivých výzvach na predkladanie 

Žiadostí o NFP 

 

Oprávnený žiadateľ 

Dĺžka trvania projektu 

•    Oprávnený žiadateľ v zmysle výzvy na predkladanie žiadosti o 

nenávratný  finančný príspevok v rámci operačného programu Bratislavský 

kraj, kód výzvy:  OPBK/2011/2,2/07 

•    Hlavné mesto SR Bratislava 

•    Partneri: Mestské časti 

 Dátum vyhlásenia výzvy: 14. februára 2011 

     Dátum ukončenia výzvy:  30. júna 2011 

Miera spolufinancovania 

projektu 

• Maximálna dĺžka trvania projektu je 36 mesiacov 

• Intenzita pomoci poskytovanej prijímateľom NFP je vo výške 95%  

• Prijímateľ NFP je povinný spolufinancovať projekt vo výške  5%, ktoré 
musí zabezpečiť z vlastných zdrojov 

Výška pomoci projektov 

(NFP) 
• Celková maximálna výška oprávnených výdavkov je 4 211 000 EUR 



Hlavné priority projektu 

  

• Zvýšenie podpory elektronických služieb občanom, podnikateľom a návštevníkom  

hlavného mesta a mestských častí 

 

• Eliminácia rizík a zvýšenie efektivity prevádzkovania jednotlivých atomizovaných a 

technologicky zastaraných SW aplikácií, HW a komunikačnej infraštruktúry 

 

• Zlepšenie prevádzkovej podpory používateľov spolu so zavedením aktívneho riadenia 

úrovne služieb 

 

• Zlepšenie podpory administratívnych procesov (v súčasnosti orientovaných na 

papierovú komunikáciu) spolu so zlepšením transparentnosti, adresnosti a 

zodpovednosti a zlepšením interného vzdelávania 



Spôsob riadenia a realizácia projektu 



Architektúra IIS Bratislava- návrh 
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mesta Bratislava
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IS mestskej časti 

lokálne
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pre eGov

IS mestskej časti 

lokálne

IS mestskej časti 
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Pôsobnosť magistrátu
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Integrovaný informačný systém Bratislavy (IIS BA) 

Legenda:



Súčasný stav využitia IKT - aplikácie 



Súčasný stav využitia IKT – technická vybavenosť 



Cieľový stav IIS Bratislavy 

Front-office

Mid-office

Back-office

Centrálne komponenty Komponenty mesta

Procesná integrácia Riadenie podaní / prípadov Správa dokumentov a el. obsahu

IS úsekov správy Lokálne registre Operatívne dátové úložiská

Externé systémy

Identifikačný a 

autentifikačný modul
Notifikačný modul

Elektronická podateľňa Platobný modul

Modul elektronického 

doručovania
eDesk

Portál Info Modul

Elektronické formuláre GIS front-end
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BRE ESB
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Obstarávanie Registrácie
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Register 
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osôb



Riziká implementácie projektu 

Strategické riziká 

• Legislatívne riziká - jedná sa o riziko vyplývajúce zo všeobecnej zmeny práva, či 

všeobecnej zmeny legislatívy  

• Zmluvné riziká – vyplývajú z nedostatočne kvalitných zmlúv  

• Riziká spojené s obstarávaním projektu  

Finančné riziká 

• Riziko likvidity - jedná sa o riziko vyplývajúce z momentálnej nesolventnosti odberateľa  

• Riziká nesplnenia záväzkov  

Projektovo manažérske riziká 

• Nezodpovedajúca kvalifikácia osôb vykonávajúcich riadiace projektové činnosti  

• Nedostatočný výkon dokumentačných a podporných činností  

Technické a technologické riziká 

• Riziko chyby v priebehu realizácie projektu  

• Riziko vyplývajúce z neexistencie metropolitnej siete a nutnosti využívať bežný Internet 
 



Záver 

Ďakujem za pozornosť 


