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Obrázok 1: Prístup k budovaniu eGovern-
mentu na úrovni samospráv, (zdroj: Capge-
mini)

Prvá štúdia je zameraná na samosprávne 
kraje, pre ktoré boli vzhľadom na ich úro-
veň informatizácie a doteraz vynaložené 
investície, navrhnuté individuálne rieše-
nia. V prípade miest a obcí, ktorých je na 
Slovensku viac ako 2800, bolo potrebné 
pripraviť niekoľko riešení pre rôzne dru-
hy obcí. Z tohto dôvodu štúdie defi nujú 
rozdielne prístupy pre krajské mestá, 
ďalej pre mestá a obce s potenciálom 

Elektronizácia služieb 
samosprávy

Ciele štúdie
O elektronizácii verejnej správy na Slo-
vensku sa hovorí čoraz viac. Pod týmto 
pojmom  sa rozumie najmä elektronické 
vybavovanie služieb s rovnakou právnou 
záväznosťou ako v prípade osobného ale-
bo písomného styku. Za posledný rok 
sme sa prepracovali od schvaľovania zák-
ladných dokumentov do fázy fi nalizácie 
štúdií uskutočniteľnosti a implementácie 
reálnych projektov, ktoré posunú Sloven-
sko medzi rozvinuté európske krajiny 
v tejto oblasti.
Cieľom projektu bolo navrhnúť optimál-
ne riešenie pre poskytovanie samospráv-
nych (VÚC, mestá a obce) elektronických 
služieb pre občanov a podnikateľov a to 
tak, aby zapadlo do celkovej architektúry 
eGovernmentu podľa schválených doku-
mentov . 
Capgemini vypracovalo koncept rozvoja 
eGovernmentu v samosprávach v podo-
be štyroch štúdií uskutočniteľnosti.

pre vybudovanie samostatného riešenia 
a pre ostatné mestá a obce, ktoré budú 
môcť využívať spoločné centrum elek-
tronických služieb (Dátové centrum 
obcí a miest - DCOM).

Príprava štúdií sa skladala z dvoch 
základných fáz. V prvej fáze boli iden-
tifi kované služby, ktoré samosprávy 
poskytujú občanom a ich procesná 
analýza. V druhej fáze bola navr-
hnutá referenčná architektúra 
pre jednotlivé druhy sa-
mospráv.
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Analýza služieb
Na Slovensku doteraz neprebehla analý-
za služieb samospráv z pohľadu občanov 
a podnikateľov v  podobnom rozsahu ako 
v tejto štúdii. Služby boli defi nované ana-
lýzou legislatívy a rozhovormi s expertmi 
v jednotlivých oblastiach. Výstupom bol 
katalóg, ktorý sumarizoval všetky služby 
samospráv vhodné pre elektronizáciu 
a ich základné atribúty, ktoré boli vstu-
pom pre následnú fi nančnú a technolo-
gickú analýzu vrátane procesných mode-
lov jednotlivých služieb. 
Na základe spoločných krokov procesov 
bol vytvorený zovšeobecnený (generic-
ký) procesný model (viď. obr. 2), ktorý 
štandardizuje jednotlivé kroky poskyto-
vania služieb - od prijatia žiadosti o po-
skytnutie služby až po jej výstup, a tým 
umožňuje ich následnú digitalizáciu a in-
teroperabilitu s ostatnými inštitúciami ve-
rejnej správy. Pri konkrétnych službách je 
možné, že niektoré kroky môžu byť vyne-
chané (napr. platba). 

Obrázok 2: Generický procesný model, 
(zdroj: Capgemini)

Generický procesný model bude súčas-
ťou každej budúcej elektronickej služ-
by, čím sa poskytovanie služieb stane 
rýchlejšie a transparentnejšie. Občania 
a podnikatelia dostanú rovnako kvalitnú 
službu na celom území Slovenska. Navy-

še, klientom samospráv bude umožnené 
sledovať, v akej fáze vybavovania je ich 
žiadosť.

Architektúra 
Architektúra riešenia je založená na vo-
pred stanovených architektonických 
princípoch. Základným účelom princí-
pov je zadefi novať hlavné myšlienky, kto-
ré by mali stáť za rozhodovaním o jednot-
livých súčastiach eGovernmentu. Všetky 
následné rozhodnutia by mali byť v súla-
de s nimi a pomocou nich zdôvodniteľné. 
Kategórie princípov pre jednotlivé rám-
cové riešenia sú: 

1. Zvyšovanie kvality služieb samospráv 
2. Znižovanie administratívnej záťaže 
3.  Transparentnosť poskytovania eGo-

vernment služieb
4. Proaktívne poskytovanie služieb
5.  Konzistentnosť a spoľahlivosť dát, 

s ktorými pracujú samosprávy
6. Efektivita na úrovni samospráv

Podľa týchto princípov bola navrhnutá 
referenčná architektúra, ktorá bude pod-
kladom pre implementáciu jednotlivých 
riešení. Referenčná architektúra defi nuje 
funkcionalitu informačných systémov 
potrebných pre poskytovanie elektronic-
kých služieb, mapuje kroky generického 
procesného modelu na defi nované infor-
mačné systémy a navrhuje optimálny spô-

sob implementácie a prevádzky riešenia 
zabezpečujúceho elektronické služby. 
Referenčná architektúra zároveň pod-
poruje využívanie centrálnych a spoloč-
ných modulov, je vystavaná hlavne na 
princípoch SOA, kde každý komponent 
plní jasne defi novanú rolu a tieto kom-
ponenty si navzájom poskytujú služby, 
a spravidla sú voľne previazané pomocou 
integračných nástrojov na integráciu apli-
kácií (ESB – Enterprise Service Bus) a na 
integráciu procesov (Procesná integrácia 
– BPM, WFM, BRE).
Všetky komponenty sú nazývané logic-
kými menami, t.j. referenčná architektú-
ra nepredpisuje konkrétne komponenty 
od konkrétnych výrobcov, ale defi nuje 
role a služby jednotlivých komponen-
tov v celkovom pohľade na architektúru 
samosprávy. Pri fyzickej implementácii 
týchto komponentov je možné, že nie-
ktoré z nich budú zlúčené do fi nálneho 
balíkového produktu alebo naopak môžu 
byť v prípade potreby rozdelené na viac 
komponentov. 

Defi novaná architektúra (viď. obr. 3) je 
popisovaná v štyroch hlavných vrstvách:
Front-offi ce
•  Vrstva, ktorá priamo zabezpečuje elek-

tronickú výmenu informácií medzi ob-
čanom/podnikateľom a samosprávou;

•  Hlavnou úlohou je zabezpečiť právne 
záväzné podanie na vstupe a právne 
relevantný výstup na druhej strane;
- Kľúčovým prvkom sprostredku-
júcim tieto úlohy, na ktorý sú 
ostatné komponenty pre-
pojené, je portál samo-
správy.
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Mid-offi ce
•  Vrstva, ktorá riadi procesnú stránku 

podaní a súvisiacu orchestráciu zamest-
nancov samosprávy a jednotlivých kom-
ponentov IS tak, aby na konci procesu 
bol k dispozícii požadovaný výstup;

•  Hlavnými komponentmi sú procesné 
nástroje (BPM na orchestráciu systémov 
a WFM na procesné riadenie manuál-
nych aktivít) a Riadenie podaní (Case 
management) pre defi níciu typov poda-
ní a správu informácií o ich priebehu;

Back-offi ce
•  Slúži najmä ako dátový zdroj a úložis-

ko pre jednotlivé procesy eGovernment 
služieb a ako vnútorná IT podpora sa-
mosprávy;

•  Obsahuje systémy pre vnútornú správu 
samosprávy, lokálne registre (vychádza-
júce z národných registrov defi nova-
ných v NKIVS a ďalšie vyplývajúce zo 
špecifi ckých potrieb samosprávy) a dá-
tové služby operatívnych dátových úlo-
žísk pre špecifi cké agendy samosprávy.

Integrácia s externými systémami
•  Systémy mimo správy a kompetencie 

samosprávy, ktorých služby sú využíva-
né v rámci procesov samosprávy;

•  Ide najmä o systémy, ktoré poskytu-
jú informácie potrebné pre vykoná-
vané procesy, respektíve sú do nich 
informácie v rámci týchto zasielané;
- Hlavným cieľom integrácie týchto sys-
témov je zjednodušiť administratívne 
procesy v zmysle znižovania množstva 
dokumentov, ktoré je povinný občan/
podnikateľ dodávať k žiadostiam, ak 
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už tieto informácie sú k dispozícii 
u iných orgánov verejnej správy.

Obrázok.: Referenčná architektúra individu-
álneho riešenia, (zdroj: Capgemini)

Prínosy štúdie
Na strane verejnosti prispieva naše rie-
šenie k jednoduchšiemu a rýchlejšiemu 
vybavovaniu úradných úkonov, čo v ko-
nečnom dôsledku znižuje administratív-
nu záťaž občanov a podnikateľov. Nami 
navrhovaná štandardizácia procesov 
prispeje k transparentnosti interakcie 
medzi klientom a samosprávou, pri-
čom elektronická forma komunikácie 
sprístupní služby širšej cieľovej skupine 
vrátane hendikepovaných občanov a so-
ciálne znevýhodnených skupín obyvateľ-

stva, pri zachovaní existujúcich spôsobov 
vybavovania. Poskytovanie elektronických 

služieb bude viesť k väčšej interakcii me-
dzi verejnosťou a samosprávou. 
Z pohľadu samospráv znižuje naše rie-
šenie administratívnu náročnosť vyba-
vovania podaní. Využívaním štandardi-
zovaných procesov sa vytvorí priestor 
pre zavádzanie procesného riadenia do 
väčšieho počtu samospráv, čo bude viesť 
k dodatočným prínosom súvisiacich so 
zvyšovaním kvality výkonu správy. 
Ponúkané riešenie zároveň zvyšu-
je transparentnosť poskytovania 
týchto služieb a z dlhodobého 
pohľadu znižuje náklady na 
poskytovanie služieb.

Capgemini je jedným z naj-
významnejších svetových 

poskytovateľov služieb v oblasti 
poradenstva. V súčasnosti pôsobí vo viac ako 
30 krajinách sveta, kde zamestnáva takmer 
90.000 zamestnancov. V roku 2008 vykázala 
Capgemini celosvetovo výnosy vo výške 8.7 
miliardy EUR. Vo svojej činnosti sa orientuje 
najmä na informačné technológie a podniko-

vé poradenstvo, systémovú integráciu, techno-
logický vývoj, dizajn a outsourcing. Pri svojej 
práci využíva osobitý spôsob spolupráce 
s klientmi, nazývaný Collaborative Business 
Experience®.

Viac informáciímôžete nájsť na 
www.capgemini.com alebo na lokálnej 
URL.

O Capgemini

Kontaktné údaje: 
Capgemini Slovensko, s.r.o. 
City Business Center I 
Karadžičova 8
821 08 Bratislava

Tel.: (+421 2) 444 55 678 
Fax: (+421 2) 444 55 680 
http://www.sk.capgemini.com
info.sk@capgemini.com


