
Projekt Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy 
 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja. Projekt sa bude realizovať v partnerstve s mestskými časťami a hlavným mestom SR 
Bratislava. 

 
 
 Prvá výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci 
Operačného programu Bratislavský kraj, prioritná os Vedomostná ekonomika, bola 
zverejnená vo februári 2011. Táto výzva však bola pozastavená na konci júna 2011 vzhľadom 
na to, že došlo k zmene podmienok poskytnutia pomoci v súvislosti s meškaním projektu 
Elektronické služby spoločných modulov ústredného portálu verejnej správy a prístupových 
komponentov, ktorý priamo ovplyvňuje projekt Elektronizácia služieb bratislavskej 
samosprávy. Nakoniec bola táto výzva zrušená a nová bola vyhlásená až v januári 2012.  
 Žiadosť o poskytnutie nenávratného príspevku hlavné mesto s mestskými časťami 
predložili 15.5.2012 spolu s dokumentmi, ktoré si daná výzva vyžadovala. Po tom, ako všetci 
partneri projektu preukázali splnenie podmienok poskytnutia pomoci, hlavné mesto SR 
Bratislava obdržalo z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR rozhodnutie 
o schválení projektu.   
 Zmluva o partnerstve bola podpísaná všetkými partnermi 11.2.2013 a Zmluva 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola podpísaná všetkými zmluvnými 
stranami 6.3.2013. Obe zmluvy nadobudli účinnosť 8.3.2013. 
 
 Hlavným cieľom projektu Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy je uľahčiť 
a zefektívniť styk občana a podnikateľskej sféry s verejnou správou sprístupnením 
elektronických služieb. Kľúčovým indikátorom úspešnosti projektu je sprístupnenie a 
zabezpečenie 85 elektronických služieb bratislavskej samosprávy. Služby budú za pomoci 
vytvoreného Integrovaného informačného systému mesta Bratislavy (IIS BA) a 
prostredníctvom centrálnych komponentov ústredného portálu verejnej správy sprístupnené 
občanom a podnikateľom mesta. 
 Implementáciou projektu sa vytvorí jednotné centrálne riešenie pre úrady bratislavskej 
samosprávy. Vytvorenie IIS BA prinesie celkové zvýšenie komfortu pri komunikácii medzi 
mestskou samosprávou a užívateľmi služieb a efektívnu integráciu s ďalšími riešeniami 
eGovernmentu. Realizácia projektu neovplyvní len procesy poskytovania služieb a IKT 
infraštruktúru mesta a mestských častí, ale prinesie zlepšenie procesov na strane poskytovania 
týchto služieb, čo v konečnom dôsledku prinesie zvýšenie konkurencieschopnosti samosprávy 
ako celku. IIS BA zároveň vytvorí podmienky pre zavádzanie ďalších elektronických služieb, 
ktoré nie sú súčasťou projektu. 
 


