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Digitálne mesto Tur ianske Teplice
Centire eFFICE 4 City

Tur ianske Teplice sa nachádzajú na severe Slovenska, v údolí horného Turca, pod
juhozápadným výbežkom Ve kej Fatry. Mesto má približne 7000 obyvate ov a je sídlom
najmenšieho okresu v Žilinskom kraji. Pre svoju polohu, ale najmä pre vysokú lie ivú silu
prírodných prame ov, je mesto strediskom návštev domácich i zahrani ných hostí.
Tur ianske Teplice patria medzi najstaršie kúpe né mestá na Slovensku.

Požiadavka klienta
Mesto Tur ianske Teplice má aktívny záujem neustále skvalit ova  a zefektív ova  ním
poskytované služby. Preto po úspešnom zavedení Poukážkového systému prejavili
predstavitelia mesta záujem o alšie inovatívne riešenie: komunikova  so svojimi
ob anmi a podnikate mi prostredníctvom internetu. Hlavnou požiadavkou klienta bolo
zabezpe  komplexné riešenie, ktoré umožní poskytova  ob anom/podnikate om služby
takým spôsobom, ktorý ich nebude za ažova akaním na úradoch, osobnými návštevami
a zis ovaním, v akom štádiu riešenia je ich žiados . Pre širokú verejnos  tým chceli
sprístupni  práve také služby, ktoré majú konkrétnu pridanú hodnotu pre ob anov a
podnikate ov, t.j. zabezpe ia zvýšenie kvality ich života.

Hlavný cie  projektu bol totožný s cie om eGovernmentu: u ah  a zefektívni
komunikáciu medzi ob anmi/podnikate mi a verejnou správou prostredníctvom
elektronickej komunikácie, t.j. sprístup ova  elektronické služby širokej verejnosti.

alším cie om bolo zabezpe  plne elektronické spracovanie podaní na strane
mestského úradu, t.j. previes  papierové dokumenty do elektronickej podoby a
maximálne tak zjednoduši  a spreh adni  prácu na mestskom úrade (MsÚ).

Spôsob realizácie
Koncom roka 2008 naša spolo nos  predstavila predstavite om mesta softvérové riešenie
Centire eFFICE 4 City. Následne prebehla analýza špecifických požiadaviek mesta a na jej
základe sme upravili naše softvérové riešenie pre konkrétne podmienky Tur ianskych
Teplíc. Testovacia prevádzka digitálneho mesta trvala 4 mesiace. V apríli 2009 bola
spustená tzv. ostrá prevádzka, o znamená, že ob ania a podnikatelia už môžu reálne
využíva  služby digitálneho mesta v oblastiach doprava, kultúra, podnikanie, samospráva,
stavba, zviera a životné prostredie. Z h adiska výpo tovej techniky mesto nemuselo rieši
žiadny dodato ný nákup, vysta ili so aktuálnym po íta ovým vybavením mestského
úradu. Výhodou je, že pre využívanie daného riešenia posta uje bežný po íta .

Projekt digitálne mesto Centire eFFICE 4 City je elektronickým riešením komunikácie
ob ana smerom k mestu (MsÚ) a naopak. Umož uje, aby si ob an vybavil potrebné
záležitosti cez internet, z domu, v ase kedy mu to vyhovuje a bez toho, aby musel
mestský úrad osobne navštívi . Digitálne mesto výrazne zjednodušuje a urých uje
vybavovanie naj astejších úradných úkonov z pohodlia domova 24 hodín denne, 7 dní v
týždni, 365 dní v roku prostredníctvom internetu. Využívanie služieb digitálneho mesta
Centire eFFICE 4 City je ve mi intuitívne – každý lovek, i už zamestnanec, ob an alebo
podnikate , ktorý bežne používa napr. internet banking alebo emailovú korešpondenciu,
nemá problém s jeho používaním.
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Implementácia
digitálneho mesta Centire
eFFICE 4 City, ktoré
umož uje elektronickú
komunikáciu medzi
ob anmi a MsÚ 24 hodín
denne, 7 dní v týždni 365
dní v  roku
prostredníctvom
internetu.

Hlavný cie  projektu

ah  komunikáciu
medzi ob anmi a mestom
prostredníctvom
elektronizácie a tým
zefektívni  prácu MsÚ.

Výhody riešenia

možnos  vypísa
a zasla  žiadosti
v elektronickej podobe
v ubovo nom ase
z pohodlia domova aj
mimo úradných hodín
skrátenie doby
vybavovania žiadostí
pod zákonom
stanovených 30 dní
zvýšenie efektivity
práce MsÚ
úspora asu a
vynaloženej energie
zvýšenie spokojnosti
ob anov/podnikate ov
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Projekt digitálne mesto u ah uje prácu aj pracovníkom na mestskom úrade, ke že
vnútorný obeh dokumentácie je plne elektronizovaný. Systém automaticky generuje
výstupné dokumenty, o zabezpe uje jednotnú vizuálnu podobu a odbúrava potrebu
manuálneho duplicitného vypisovania údajov ako sú meno, priezvisko, adresa at .
Znamená to, že systém znižuje administratívnu náro nos  a tiež eliminuje nesprávne
zatriedené, uložené alebo zaslané dokumenty. Pracovníci MsÚ tak získali viac asu na
odbornú prácu.
Ukážku práce s digitálnym mestom môžete vidie  na: http://demo.turciansketeplice.sk/

Prínosy pre klienta
Hlavné prínosy projektu pre ob anov, podnikate ov:

možnos  vypísa  a zasla  žiadosti v elektronickej podobe v ubovo nom ase a termíne
(24x7x365) z pohodlia domova aj mimo úradných hodín prostredníctvom internetu,
priebežné sledovanie procesu spracovania žiadostí prostredníctvom internetu – i je
žiados  na schválení, spracovaní, odoslaní,
zníženie po tu osobných návštev na MsÚ,
úspora asu a vynaloženej energie,
zvýšenie spokojnosti so službami MsÚ.

Hlavné prínosy projektu pre MsÚ:
elektronický kolobeh formulárov a dokumentov umož uje ich jednoduchší obeh
a zárove  dostupnos  pre pracovníkov MsÚ,
transparentnos  spracovania dokumentov: možnos  sledova  vy aženos  pracovníkov
MsÚ, množstvo spracovávaných dokumentov, termíny at .,
automatické generovanie výstupných dokumentov v jednotnej vizuálnej podobe – nie je
potreba manuálne vypisova  tie isté údaje (meno, priezvisko, adresa, at .),
zníženie administratívnej náro nosti a umožnenie pracovníkom viac sa venova
odbornej innosti,
vykonávanie automatickej formálnej kontroly elektronických dokumentov a eliminácia
nesprávne odložených, zatriedených alebo zaslaných dokumentov,
úspora asu a vynaloženej energie,
zvýšenie spokojnosti pracovníkov MsÚ v súvislosti so znížením po tu osobných návštev
ob anov a podnikate ov.

Spokojnos  klienta
Pavol Tarina, splnomocnenec vlády SR pre informa nú spolo nos :
„Vysoko oce ujem, že mesto Tur ianske Teplice zaviedlo elektronický systém, ktorý

ah uje komunikáciu medzi mestom a ob anmi. Nesta í len zefektívni  procesy v rámci
firmy alebo inštitúcie, podstatné je skvalit ovanie služieb smerom navonok, k ob anovi a
v tomto smere sú Tur ianske Teplice ukážkovým príkladom.“

Michal Sygút, primátor mesta Tur ianske Teplice:
"Ob an, klient, podnikate , návštevník MsÚ je pre m a hlavným partnerom, ktorému je
potrebné zabezpe  maximálnu možnú spokojnos  a kvalitne poskytnuté služby.
Digitalizácia samosprávy je revolu ný krok vpred, i ke  si to vyžaduje ešte obrovské úsilie
a odvahu rieši  neprebádané a nepoznané.."

http://demo.turciansketeplice.sk/

