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VITA na Slovensku 

Začiatok spolupráce – 1.8.2008 

 

o Zahájenie spolupráce so ZMOS  

 

o Lokalizácia softvéru pre Slovensko 

o Príprava konferencií 

o Prezentácia riešenia pre Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja 

Slovenskej republiky 

 
 

o Predaj lokalizovaného softvéru na Slovensku 
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Situácia stavebných úradov na 
Slovensku 
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Medzinárodný kongres ITAPA 2009 , 3.- 4.11.2009 

Vrcholné stretnutie profesionálov a záujemcov o oblasti informačnej 

spoločnosti, eGovernmentu a znalostnej ekonomiky  

Asociácia APEL v spolupráci s časopisom o znalostnej ekonomike 

eFOCUS vyhlásila 8. ročník súťaže o najlepšie projekty a prípadovú štúdiu 

v oblasti informatizácie verejnej správy.  

Cena ITAPA 2009, kategória Zlepšovanie procesov – 2.miesto: projekt 

„Špecializovaný softvér pre stavebné úrady“  

o Jediný procesne orientovaný softvér pre SÚ v SR a ČR 

o Jediný integrovateľný softvér pre SÚ  

o Je v súlade s architektúrou eGovernmentu  

o Implementuje celý stavebný zákon v plnom rozsahu 

o Je pripravený na nový stavebný zákon 

 

ITAPA 2009 
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Medzinárodný kongres ITAPA 2011 ,  

    25. – 26.10.2011, Crowne Plaza – Bratislava 

 

10. ročník súťaže o najlepší projekt v oblasti informatizácie verejnej správy  

 

Cena ITAPA 2011, kategória Zlepšovanie procesov – 2.miesto: projekt 

„Elektronizácia územného a stavebného konania“  

o Jediný procesne orientovaný softvér pre SÚ v SR a ČR 

o Integrovaný na el. registratúru 

o Integrovaný na mestský portál  

o Integrovaný na inteligentné formuláre 

o Integrovateľný na GIS, ekonomiku, ... 

o Je pripravený na nový stavebný zákon 

 

ITAPA 2011 
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Aktivity na Slovensku 

  

  

  

Konferencie celoslovenské: 
- Košice (November 2008) 

- Bratislava (November 2008) 

- Žilina (November 2009) 

- Bratislava (Máj 2011) 

Konferencie krajské: 
 -   Bratislava (Marec 2009) 

Referencie: 
 -   Bratislava – Staré Mesto   

 -   Bratislava – Petržalka 

 -   Bratislava – Nové Mesto 

 -   Bratislava – Podunajské Biskupice 

 -   Žilina 

 -   Zvolen 

 -   Banská Štiavnica 

 -   Galanta 

 -   Šamorín 

 -   Veľký Meder ... 
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kontakt: 

skirka@vitasw.sk 

www.vitasw.sk 

? 

Diskusia 

Ďakujem za pozornosť 


