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iPoint – jednoduché a dostupné 

riešenie pre modernú 

samosprávu 

 ► iPoint je elegantné riešenie elektronickej 

komunikácie mesta s občanom 

► iPoint poskytuje priestorové informácie s 

väzbou na požiadavku občana – podnikateľa 

► iPoint má minimálne nároky na investície do 

vybudovania a prevádzky potrebnej 

infraštruktúry 
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Koncept riešenia iPoint 
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Koncept iPoint-u umožňuje 

► Komunikáciu občana/podnikateľa so všetkými 

mestami a obcami, ktoré sú v systéme iPoint 

zaradené 

► Prihlasovacie údaje občana sú pre iPoint 

univerzálne 

► Využiť dohodnutú sadu univerzálnych služieb 

► Dizajnovať špecifické služby, ktoré majú vplyv 

na cashflow mesta a obce 

► Tvoriť si vlastnú sadu priestorových informácií 

a ich prepojenia na elektronickú službu 
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Štruktúra iPoint-u  
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IS mesta 

portál                        www.i-point.sk 

Elektronické 

formuláre 

Priestorové 

informácie 

PIM 

Autentifikácia 

Zverejňovanie 

dokumentov 

TIM 

Administrácia Riadenie komunikácie a integrácie 

Elektronická pošta 

(mail server,ePo...) 

Klient 

modulu TIM 
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Služby poskytované portálom  

► Autentifikované komunikačné rozhranie 

mesta / obce s občanom 

► Mestom / obcou definovaná sada 

elektronických formulárov na realizáciu 

elektronickej služby 

► Zobrazenie a práca s priestorovými údajmi 

mesta / obce 

► Prepojenie definovaných priestorových 

údajov (PIM) na formulár 

► Zobrazenie zverejnených dokumentov mesta 
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3 stupne integrácie systému 

iPoint na IS mesta / obce 

 
► Jednoduchá – na  mailový server mesta / 

obce (jednosmerná komunikácia)  

► Pokročilá – na systém správy registratúry 

mesta / obce (obojsmerná) 

► Úplná – integrácia na ďalšie systémy mesta 

zúčastňujúce sa procesu spracovania 

konkrétnej služby (obojsmerná) 
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Skenuj a zadaj typ 

Ulož 

Indexuj, začierni a publikuj 

www.i-point.sk 

www.mesto.sk 

Publikuj 

Podateľňa 

Oddelenie 1 

www 

Oddelenie 2 

alebo 

Oddelenie 3... 
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Budúcnosť iPoint 

► Rozvoj služieb iPoint v kontexte 

informatizácie SR 

● Integrácie ÚPVS 

● Integrácie na eID 

● E-podateľňa mesta, E-podateľňa iPointu 

► Rozvoj platformy pre riadenie procesov 

súvisiacich s elektronizovanou službou 

► Konzultačná a metodická podpora 

poskytovateľov elektronických služieb – 

komunita  
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Podmienky poskytnutia služieb 

iPoint 

► Technické podmienky pre základnú 

implementáciu, t.j. iPoint hosting 

● technicky nenáročné riešenie 

● nezaťažuje rozpočet poskytovateľa služby 

● prakticky sa nevyžaduje rozširovanie existujúcej HW ani 

SW základne 

● predpokladá využitie mailového klienta, ktorým 

disponuje každý úrad 
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Obchodné podmienky 

► Obchodné podmienky 

● Mesto v pozícií poskytovateľa služieb voči svojim 

občanom 

● ICZ ako prevádzkovateľ systému so zmluvným vzťahom 

voči mestu 

► Cena služby 

● základné parametre:  

• počet obyvateľov Vášho mesta 

• využívané časti portálu (el. formuláre, PIM, TIM) 
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Ďakujem za vašu pozornosť 

Roman Hlubina 

roman.hlubina@icz.sk 
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