Elektronizácia verejných procesov

eGov pre občanov
Miestny úrad mestskej časti
Bratislava - Staré Mesto

Ocenenia v roku 2011:
• Transparency International Slovensko najtransparentnejšia samospráva na Slovensku
• Zlatý erb - „Najlepšia elektronická stránka samospráv za
otvorenosť voči verejnosti, transparentnosť
zverejňovania informácií a vysoký stupeň elektronizácie“
• Itapa 2011 - III. miesto v kategórii Prípadová štúdia –
„Elektronizácia služieb občanov a činnosti úradu MČ
Bratislava-Staré Mesto“
• Itapa 2011 - II. miesto v kategórii Zlepšovanie procesov
- „Elektronizácia územného a stavebného konania“

Schéma procesov
Miestny úrad – ostatné oddelenia

Miestny úrad – stavebný úrad

Miestny úrad - registratúra

Miestny úrad - podateľňa
Spárovanie

Občan (overená identita)

ePOBox

e-POBox – elektronické poštové schránky
Služba e-POBox slúži na doručovanie elektronických zásielok v
úradnom styku prostredníctvom elektronických poštových
schránok používateľov. Od internetovej elektronickej pošty
(služby e-mail) sa odlišuje najmä:
zaručeným doručením – zásielka sa nemôže “po ceste” stratiť,
dôveryhodnou totožnosťou adresáta aj odosielateľa a dôvernosťou
obsahu bez nutnosti použiť elektronický podpis a šifrovanie – k zásielke má
prístup len určený adresát, prípadne ďalší adresáti, ktorí ju dostali na vedomie,
ich prístup je chránený systémom elektronickej identity e-ID.sk,
preukázateľnosťou odoslania a prevzatia – u každej zásielky je možné
preukázať odosielateľa, čas odoslania, adresáta a čas prevzatia zásielky
overením – cez grid kartu, alebo mobil. V súčasnosti je overenie identity
zadarmo.

e-POBox – elektronické poštové schránky
Rieši návrh zákona o elektronizácii administratívnych procesov.
Obsahuje elektronické schránky, bezvýznamový identifikátor osôb
(náhrada rodného čísla) a centrálne registre.
 MÚ Bratislava-Staré Mesto ako prvý zaviedol na elektronickú komunikáciu s
občanmi a firmami elektronické poštové schránky e-POBox
 elektronické poštové schránky sú v súlade s NKIVS - Národnou koncepciou

informatizácie verejnej správy
 MÚ Bratislava-Staré Mesto predbehlo aj legislatívu - návrh príslušného zákona
je práve v medzirezotnom pripomienkovom konaní a má nadobudnúť platnosť

od júla 2012
 vzhľadom na zastaralú legislatívu bude nutné posielať podania a rozhodnutia aj
papierovo (právoplatnosť nadobudne až doručením adresátovi), avšak
elektronizácia výrazne zefektívni administratívny proces (napr. stavebné
konanie), občania budú mať k dispozícii inteligentné formuláre a prelohy podaní,
ktoré stačí vyplniť a odoslať

e-POBox – elektronické poštové schránky
Hlavné výhody využitia elektronických poštových schránok:


dôveryhodná a preukázateľná totožnosť účastníkov komunikácie vďaka využitiu služby e-

ID.sk,


rýchlosť – zásielka je doručená adresátovi prakticky okamžite,



spoľahlivosť – zaslaná zásielka sa nemôže “po ceste” stratiť a byť nedoručená,



preukázateľnosť zaslania a prevzatia – každá zásielka má preukázateľný dátum a čas
odoslania a totožnosť odosielateľa, ako aj dátum a čas doručenia a totožnosť prijímateľa, u
doporučenej zásielky aj autorizované potvrdenie prijímateľa o prevzatí a otvorení zásielky
(elektronickú doručenku),



súkromie a bezpečnosť – zásielky sú zasielané a doručované šifrovaným spojením, ktoré
zaručuje súkromie komunikujúcich strán a ochranu zásielky pred skopírovaním,



auditovateľnosť – na požiadanie oprávnených osôb je možné zistiť údaje o odoslaní a doručení
zásielky (napr. v prípade súdneho sporu),



jednoduché použitie prostredníctvom intuitívneho webového rozhrania,



napojenie na registratúrne systémy prostredníctvom WebServices pre inštitucionálnych
používateľov s väčším rozsahom elektronickej úradnej korešpondencie.

Benefity pre občana:
• Získanie vlastnej elektronickej identity (bezproblémová komunikácia
s úradom)
• Do konca roka overovanie elektronickej identity zadarmo
• Zrýchlenie vybavovanie úradných podaní
• Získanie vlastného eBOX-u slúžiaceho na komunikáciu úradu s
občanom
• Rozhodnutia úradu dostane občan do eBOX-u a môže konať, t. .j.
nemusí čakať na písomné rozhodnutie
• Zvýšenie transparentnosti – občan dokáže sledovať pohyb svojej
žiadosti po úrade
• Občan dostáva údaje priamo z registratúry úradu

Benefity pre úrad:
• Zrýchlenie činnosti úradu – podania občanov sa
automaticky doplňujú do elektronických tlačív
používaných na úrade
• Zvýšenie transparentnosti činnosti úradníkov – obmedzí
sa priamy styk občanov s úradníkmi
• Zníženie nákladov úradu na jeho činnosť (v
strednodobom horizonte)

