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Komunikácia G2G ako súčasť vízie inteligentného regiónu 



 

 
Stav zavádzania e governmentu 

na Slovensku 

●  aký je najvhodnejší testovací scenár? 



 

 
Poznáme to 

●  čo exaktne predstavuje 

●  Microsoft .Net Framework 

●  architektúra SOA 

●  .... 

●  e government  



 

 

 
Čo rozumieť pod fenoménom e government 
b/ v podmienkach regionálnej samosprávy 

 
 

 ??? 
 

e Gov??? 
Reálne? 

??? 
 

 ??? 

 ???  ??? 

 ??? 

???? 
 

 ??? 
 ??? 



 

 
IT vízia Košického regiónu 

vytvorenie "inteligentného regiónu"  

s maximálnym využitím potenciálu IT a vybudovanie znalostnej ekonomiky. 

  



 

 
 konsolidácia IT aktivít regiónu 

Košice IT Valley 

Prečo vzniká Košice IT Valley ? 
 
- cítime potrebu vyslať jasného signálu Košického regiónu pre IT investrov  
 
-  chceme zosúladiť na úrovni regiónu Košice resp Prešov IT projekty na rozvoj 
  rozvoj informatizácie  
 
- v oblastiach kde je to možné využívať synergické pôsobenie aktivít existujúcich 
 IT investorov v regióne 
 
   



 

 

Dátové zdroje Integrované dáta 

Informácie = dáta v  
kontexte 

Cesta od Úradu KSK k  
inteligentnému regiónu Košice 

Školy 

Nemocnice 

Múzeá 

Divadlá 

Doprava 

Regionálny rozvoj 
 

Data Warehouse 
Údajový sklad 

Regionálne dáta Regionálne znalosti 

Podpora rozhodovania 



 

 
Obsah a forma v kontexte 

komunikácie G2G 

- Podpora procesov tvorby digitálneho obsahu / Back Office/ 

 globálny dokumentový portál 

 vznik redakcíí /interregionálny rozmer,širokospektrálnosť/ 

 vytvorenie intranetových komunikačných priestorov 

 inexácia,katalogizácia obsahu 

 nový obsah lexikálneho charakteru 

 indexácia existujúceho webu 

Podpora navigácie , taxonómia,thesaurus 

 riešenie založené na metadátach z viacerých zdrojov 

 nový- znalostný webový priestor /document marketplace/ 



 

 
 1. cieľ projektu  

webový portál VÚC Košice 
 
 
- povýšenie z úrovne publikačnej na interaktívnu 
 
- internetové plánovanie stretnutí na Úrade KSK 
 
- prehľadnejšia katalogizácia  údajov 
 
- notifikácie o novinkách na požiadanie RSS /Really Simple Syndikation/ 
 
-funkcia žiadosti-sťažnosti-podnety 
 
-nový design 

 



 

 
 2. cieľ projektu  

administratívny  portál VÚC Košice 

✍  dosiahnuť aby korporatívny intranet úradu sa stal základným pracovným 
     prostriedkom každého úradníka regionálnej samosprávy  
 
✍  aby intranet a technológie pod a nad ním boli integrujúcim prostredím  
✍  administratívnych procesov 
 

  
 
 

 



 

 
 3. cieľ projektu  

administratívny  portál regiónu OvZP 

✍  rozšíriť digitálnu administratívnu komunikáciu z LAN na WAN 

 priblížiť sa občanom / rodičia žiakov našich škôl .../ 
 

 zefektívniť administratívnu komunikáciu v regióne  na báze štandartov  
 /G2G/  
  

 
 

 



 

 

 4. cieľ projektu  
administratívny  portál inteligentného 

regiónu Košice 

 
  
  
 vytvoriť regionálnu sieť s inteligenciou /špecializované služby/ 

 
✍  otvoriť sa na transakčnej úrovni voči subjektom kde sú interakcie 

  
 
  

  
 
 

 



 

 
3 krát integrácia 

●  za kľúčovú úlohu považujeme vybudovať  
●  integrovaný systém na všetkých úrovniach 

●  údajovej 

●  aplikačnej 

●  procesnej 



 

 
integrácia na úrovni údajov 

●  v našom prípade je to  
 
centrálne úložisko údajov –  
dokumentový portál 
 
integruje užívateľov na úrovni intranetu , 

pripravuje sa spoju s WAN VUCnet extranet 
 



 

 
integrácia na úrovni aplikácií 

●  aplikácie sú pripravené na integráciu v 
kontexte budovania SOA / service oriented 
Architecture/ 

●  základné stavebné prvky webové služby 
vybudované v celej šírke spektra záberu 
budovania informačného systému KSK 
ktorého neoddeliteľnou súčasťou je 

e government brána /Gateway/ regiónu Košice 



 

 
Najťažšie na koniec 
integrácia procesov 

●  Podrobné zmapovanie administratívnych 
procesov a ich následná orchestrácia 
postavená na SOA architektúre je završením 
integračného procesu postaveného na 
otvorených princípoch a štandartoch. 

●  prepojenie e government služieb na 
administratívny Back end systém zvýši 
transparentnosť a výkonnosť verejnej správy 



 

 
všetko ako na dlani 

vzorový proces projektu AEG 
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE - 

ZÁKLADNÝ ROZVOJOVÝ 
DOKUMENT

ÚZEMNÝ PLÁN 
POTREBUJE 

ZMENY A 
DOPLNKY  3

PRÍPRAVNÉ 
PRÁCE ZMIEN A 

DOPLNKOV
3.1

VYPRACOVANIE 
ZMIEN A 

DOPLNKOV 
3.2

PREROKOVANIE 
ZMIEN A 

DOLNKOV
3.3

VYHODNOTENIE 
PRIPOMIENOK, 

SCHVÁLENIE ZaD
3.4 – 3.7

OBEC MÁ 
SCHVÁLENÝ 

ÚZEMNÝ PLÁN
2

OBEC MÁ 
ÚZEMNÝ PLÁN 

ZÓNY
2.1

OBEC NEMÁ 
ÚZEMNÝ PLÁN 

ZÓNY 
2.2

ÚZEMNÉ
KONANIE

5

ZADANIE
2.2.1

PREROKOVANIE
ZADANIA 

2.2.2

VYHODNOTENIE 
PRIPOMIENOK, 
SCHVÁLENIE 

ZADANIA
2.2.3 – 2.2.4

PREROKOVANIE
NÁVRHU

2.2.6

VYHODNOTENIE 
PRIPOMIENOK, 
SCHVÁLENIE 

NÁVRHU ÚPN-Z
2.2.7 - 2.2.8

STAVEBNÉ 
KONANIE

6

OBEC NEMÁ 
ÚZEMNÝ PLÁN

4

SCHVÁLENÝ 
ÚZEMNÝ PLÁN 

ZÓNY

SCHVÁLENÝ 
ÚZEMNÝ PLÁN 

OBCE

PROCES 
SCHVAĹOVANIA 

ÚZEMNÉHO PLÁNU
4.1 – 4.16

SCHVÁLENÝ 
ÚZEMNÝ PLÁN 

OBCE

STAVEBNÉ 
POVOLENIE NAJBEŽNEJŠÍ 

SCENÁR

AKTÍVNA ÚČASŤ 
OBČANA V 
PROCESE

ROZHODNUTIE 
O UMIESTNENÍ 

STAVBY

PRÍPRAVNÉ 
PRÁCE K ÚPN-Z

NÁVRH ÚPN-Z
2.2.5

NÁVRH 
ÚZEMNÉHO 
PLÁNU  4.11

PREROKOVANIE
NÁVRHU

4.12

 VYHODNOTENIE 
PRIPOMIENOK,
SCHVÁLENIE 

4.13 – 4.16

KONCEPT 
4.8

PREROKOVANIE
KONCEPTU

4.9

SÚBORNÉ 
STANOVISKO 

KSÚ  4.10

PRÍPRAVNÉ 
PRÁCE 

 4.1

 ZADANIE 
4.2 - 4.3

PREROKOVANIE 
ZADANIA 

 4.4

VYHODNOTENIE 
PRIPOMIENOK, 
SCHVÁLENIE 

4.5 – 4.7

KOĽKO 
OBYVATEĽOV 

MÁ OBEC?

OBEC NEMÁ 
ÚZEMNÝ PLÁN

4

SCHVÁLENÝ 
ÚZEMNÝ PLÁN 

OBCE

Nad 2000Do 2000

AKTÍVNA ÚČASŤ 
OBČANA V 
PROCESE



 

 
 Ideový náčrt siete VUC.NET 



 

 
Podpora IT cez projekty štrukturálnych 

fondov 

Úspešné IT projekty opatrenie 3.2 
 
 
Administratívny portál inteligentného regiónu VÚC Košice APIR 
 
Verejné prístupové body k internetu-knižnice košického kraja 
 
Vybudovanie VPB Internetu v obciach pod Slanskými vrchmi a Tokaja 
 
Verejné prístupové body k internetu združenia obcí VPB Údolie Bodvy 
 
 
  



 

 
Plány pre budúcnosť 

APIR 
 
 
 
-APIR je Administratívny Portál Inteligentného Regiónu 
/projekt štrukturálne fondy opatrenie 3.2/ 
  
Jeho vízia je vytvoriť ústrendý integrujúci portál Košického regiónu so 

zameraním na inteligentné transakčné služby pre verejnoť 

 



 

 

6.rámcový výskumný program EU 
v podmienkach regionálnej samosprávy 

●  skúsenosti s projektom E Vote 

●  pozvánka do konzorcia AEG 
●  /Access E  Gov/ 

●  digitalizácia procesu územného a 
stavebného konania 



 

 
??? 

 
 
 

     Ďakujem za pozornosť 
 


