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výsledkov transformačnej analýzy, ktorú 
v konkrétnom orgáne riadenia vykonajú 
pred implementáciou riešenia biznis ana-
lytici. To, že fyzická osoba môže napríklad 
zaplatiť daň za psa pomocou elektronic-
kého formulára prepojeného na platobnú 

bránu, je len 
špička celého 
kolosu, ktorý 
sa skrýva za 
pekným použí-
vateľským ro-
zhraním. Sú tu 
ďalšie back-end 
systémy, výme-
na dát medzi 

viacerými systémami, s ktorými pracujú 
už úradníci. Jedným z takýchto softvéro-
vých riešení je yAgenda, ktorú vyvinula 
spoločnosť YMS, a.s., so sídlom v Trnave. 
YMS, a.s., je dlhodobým partnerom štát-
neho sektora a už 29 rokov počas svojho 
pôsobenia na trhu reaguje na požiadavky 
legislatívy, ktoré aplikuje do praxe. 
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Za posledné roky boli na 
Slovensku prijaté opatrenia 
najmä o e-Governmente a vy-
tvorené Národná koncepcia 
informatizácie verejnej správy 
SR a Koncepcie rozvoja 

informačných systémov verejnej sprá-
vy správcami informačných systémov. 
Informačná spoločnosť kráča ruka v ruke 
s úsilím zlepšovať, modernizovať a au-
tomatizovať správne konanie a samotnú 
organizáciu, ktorá má na základe zákona 
a v jeho medziach priznané právomoci 
a kompetencie toto konanie viesť. 

Cieľ – virtuálna, jednoliata a moderná 
verejná správa
Cieľom tejto idey je nepochybne vytvá-
rať podmienky pre ozajstnú, na občana 
zameranú, kooperatívnu, virtuálnu, 
jednoliatu a modernú verejnú správu. 
Elektronické 
služby nie sú 
iba rozhrania 
určené pre 
komunikáciu 
fyzických 
a právnických 
osôb s orgánmi 
riadenia, ale 
sú to zároveň 
nástroje pre administratívnych pracovní-
kov – úradníkov. Aj títo administratívni 
zamestnanci, či už v štátnej správe, alebo 
v inom orgáne riadenia, môžu vďaka 
elektronickým službám verejnej správy 
pracovať efektívne, s nižšou byrokra-
tickou záťažou a s využitím moderných 
technológií. Elektronická komunikácia 
dovnútra orgánu riadenia a aj navonok 
predstavuje pridanú hodnotou tak pre 
orgány riadenia, ako aj pre správcov sie-
ťových odvetví, technológií a prírodných 
zdrojov. Táto pridaná hodnota spočíva 
v transformácii pôvodne „papierových“ 
orgánov riadenia na elektronické pros-
tredníctvom transformačnej analýzy 
a softvérových riešení. 

Vysoko variabilné softvérové riešenia 
služieb
Softvérové riešenie elektronických 
služieb verejnej správy môže byť vysoko 
variabilné, pretože umožňuje svoje fun-
kcionality prispôsobiť podľa požiadaviek 
toho-ktorého orgánu riadenia a na základe 

Platforma pre elektronické služby 
Softvérový nástroj yAgenda rieši prob-
lémy s nedostatočným manažérskym 
prehľadom o priebehu a výsledkoch prá-
ce so zložitými procesmi, neprepojenými 
systémami, nedostatočnou internou 
aj externou komunikáciou, zdĺhavými 
schvaľovacími či kontrolnými proces-
mi a nekonečným papierovaním. Je to 
nástroj určený nielen orgánom riadenia, 
ktoré komunikujú s verejnosťou pros-
tredníctvom modelu dopyt – odpoveď, 
ale vyhovie požiadavkám každej organi-
zácie, ktorá chce dosiahnuť zrýchlenie 
procesov, eliminovať zdržania a prieťahy 
v konaní, automaticky generovať spisy 
a záznamy a zverejňovať automaticky 
zmluvy v Centrálnom registri zmlúv 
(CRZ). 

Toto riešenie spoločnosť YMS, a. s., 
úspešne implementovala v Slovenskej 
národnej akreditačnej službe ako Kom-
plexný informačný systém (KIS SNAS), 
v spoločnosti Eustream, a.s., ako eVy-
jadrenia, v Štátnom geologickom ústave 
Dionýza Štúra ako Digitálnu geologickú 
knižnicu či v Slovenskom pozemkovom 
fonde ako Aplikačné programové roz-
hranie pre podporu procesov depozitov 
a riadenia schvaľovania právnych aktov. 

Autor: JUDr. Radka Molnárová,  
obchodná zástupkyňa, YMS, a.s. 
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Elektronická správa 
vecí verejných

IT firma YMS, a.s., poskytuje odborné 
služby a riešenia v oblasti inteligent-
ných technických a priestorových 
systémov. Patrí k lídrom v geografic-
kých informačných systémoch, využití 
diaľkového prieskumu Zeme, riadení 
zdrojov, údržby, identifikácii a eliminácii 
rizík. Popri súčasných výzvach, ako IoT, 
big data a cloud vidí možnosti využí-
vania smart máp ako nové príležitosti 
na získavanie kľúčových informácií 
kedykoľvek a kdekoľvek.

Softvérové riešenie elektronic-
kých služieb verejnej správy 
môže byť vysoko variabilné.

V dnešnej dobe správa vecí verejných prechádza aj na popud riadiacich orgánov Európskej 
únie rozsiahlou modernizáciou v podobe zavádzania výkonu verejnej moci a aj samosprávy 
elektronickou formou. 

Aj zamestnanci v štátnej či 
verejnej správe môžu byť 
efektívni za pomoci variabil- 
ných softvérových riešení.


