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Abstrakt 

Cieľom tejto bakalárskej práce je analyzovať súčasný stav informačného systém ESONA 

zameraného na zber a evidenciu komunálneho odpadu a jeho nasadenie u zákazníkov 

spoločnosti MIM, s.r.o.. V prvej časti sa zaoberáme definíciou základných teoretických 

pojmov. V následnej časti využívame túto teóriu na analýzu súčasného stavu. Tretia časť 

obsahuje tvorbu a popísanie návrhu na zlepšenie a rozvoj IS ESONA vďaka informáciám, 

ktoré sme získali z analýz. 

 

Abstract 

The aim of this bachelor thesis is to analyse the current state of the ESONA information 

system focused on the collection and registration of municipal waste and its deployment 

at customers of MIM, s.r.o.. In the first part we deal with the definition of basic theoretical 

concepts. In follow part, we use this theory to analyse the current state. The third part 

contains the creation and description of a proposal for improvement and development of 

ESONA IS thanks to the information we obtained from the analyses.  

 

 

 

 

 

 

 

Kľúčové slová 

Dáta, dátový model, analýza, SWOT analýza, projekt, informačný systém 
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ÚVOD 

V dnešnej dobe si neviem predstaviť svoj deň bez elektronických zariadení, s čím je 

neodmysliteľne spätá elektronizácia jednotlivý procesov, ktoré využívame každý deň. 

Tieto procesy vykonávame prostredníctvo informačných systémov, ktoré nám značne 

uľahčujú život, zvyšujú efektivitu práce ale aj šetria čas v dnes už, aj tak uponáhľanom 

svete.  

 

Jednou z priorít digitalizácie je efektívne riadenie každodenných starostí  

prostredníctvom počítača, mobilu alebo tabletu. Preto sa spoločnosť MIM, s.r.o. rozhodla 

zdigitalizovať vývoz komunálneho odpadu, poplatky zaň ako aj sledovanie tohto vývozu. 

Tento informačný systém by mal uľahčiť život nie len občanom ale aj mestám a obciam 

a priniesť transparentnosť v evidencii vývozov a platieb  

 

Spoločnosť MIM, s.r.o. v spolupráci s mestami a obcami v SR, implementovali a 

implementujú informačný systém ESONA. Aktuálne IS ESONA funguje na webových 

prehliadačoch, kde si občan môže sledovať kedy boli jeho nádoby s odpadom 

vyprázdnené a aké poplatky ho čakajú. Predmetom mojej bakalárskej práce bude návrh 

pre zlepšenie služieb pre občana v rámci mobilnej aplikácie, ktorá je pripravovaná. 
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1 CIELE PRÁCE, METÓDY A POSTUPY SPRACOVANIA 

Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnutie informačného systému pre mobilnú 

aplikáciu ESONA. Aplikácia bude slúžiť pre občanov a organizácie, ktoré platia vývoz 

komunálneho odpadu. Registrovaný poplatník bude mať v aplikácií prístup k údajom 

o svojich odpadových nádobách, o údajoch kedy boli jednotlivé nádoby vysypané, 

o sume, ktorú bude musieť zaplatiť za vývoz nádob a možnosti naplánovať vývoz. . IS 

ESONA by mal byť navrhnutý tak aby bezpečne pracoval s dátami jednotlivých klientov 

a aby bol systém pohodlný na užívanie pre každého používateľa (user friendly prístup). 

 

Moju bakalársku prácu som rozdelila do troch častí. 

 

V prvej časti sa zaoberáme teoretickými východiskami, ktoré sú potrebné k pochopeniu 

tejto práce. Táto teória slúži na zorientovanie sa v problematike návrhu informačného 

systému a pomáha nám získať nové informácie, ktoré budú použité v ďalších častiach. 

 

Ďalšia, druhá, časť sa zameriava na analýzu súčasného stavu spoločnosti MIM, s.r.o. 

a informačného systému ESONA. Budem využívať analýzy SLEPT, 7S, SWOT, ktoré 

nám pomôžu pochopiť jednotlivé vplyvy na spoločnosť MIM, s.r.o. a ako môžu 

jednotlivé faktory ovplyvniť IS ESONA. 

 

Posledná časť bude obsahovať môj vlastný návrh informačného systému pre mobilnú 

aplikáciu ESONA. Bude vytvorený diagram podľa požiadavkou zadávateľa a bude spĺňať 

všetky jeho požiadavky. Ďalej budem uvádzať ako nasadiť IS ESONA do spoločnosti 

a taktiež pridám aj ekonomické zhodnotenie projektu a  prínosy k  nemu. 
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2 TEORETICKÉ VÝCHODISKA PRÁCE 

V tejto časti mojej bakalárskej práce popisujem teoretické pozadie, ktoré je potrebné 

k pochopeniu problematiky návrhu informačného systému.  

 

Dáta v informatike a tiež v hociktorom počítačovom spracovaní znamenajú výraz pre 

údaje. Až dáta, ktoré sú pochopené, interpretované a využité počítačom alebo človekom 

sú zmysluplné. Inak dáta nemusia mať význam samé o sebe. Môžeme ich pomenovať 

pomocou rôznych obrázkov, čísel, zvuku alebo iných zmyslových javov. (1) 

Dáta delíme do nasledujúcich skupín: 

• Štruktúrované dáta 

Sú to dáta, ktorých štruktúra je jasne definovaná. Napríklad ide o organizáciu 

pomocou relačných databázových systémov. V týchto databázových systémoch 

sa využíva špecifická hierarchia elementov. Vďaka tomu sme schopní vybrať iba 

tie dáta, ktoré odpovedajú našim požiadavkám, ak potrebujeme. 

• Neštruktúrované dáta 

Neštruktúrované dáta sú dáta, ktoré nemajú medzi sebou rozlíšenie a môžeme sa 

v nich orientovať len za pomoci plnotextového vyhľadávania. Nazývajú sa „tok 

bytov“. Môže ísť o zvukové nahrávky, videozáznamy, obrázky, ale taktiež 

o textové dokumenty. (1) 

 

Správna interpretácia dát umožňuje zistiť ich výpovednú hodnotu, informáciu. Preto 

môžeme povedať, že základom informácie sú dáta. 

 

Keďže s informáciami pracujú mnohé odbory, ako napr. management, komunikačné 

médiá, computer sience a ďalšie, nemá tento pojem presnú definíciu. Ja som si zvolila 

definíciu od Viléma Sklenáka, ktorý ich definoval nasledovne: „Informace jsou data 

v kontexte, jsou to data použitelná a srozumitelná.“ (1, s. 3) 
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Všeobecne môžeme informácie vnímať ako dáta, ku ktorým je priradená aj sémantika, 

a tak nastane poznatok, ktorý je lepšie spojený s realitou. Medzi poznatkom 

a informáciou je ale rozdiel a to, že informácia je časovo závislá, na rozdiel od poznatku, 

ktorý je časovo trvalý. Tento vzťah môžeme popísať aj tak, že informácie využívajú 

akékoľvek poznatky. (1) 

 

Ľudia využívajú rozličné informácie na riešenie toho istého problému. Ak to rozoberieme 

na jednotlivcov, môžeme povedať, že využívajú rôzne druhy informácie. Je to spôsobené 

rôznorodými príčinami. Jednou zo základných príčin sú subjektívne znalosti, ktoré človek 

počas života nadobudne, a ktoré sú založené na skúsenostiach, hodnotách, teoretických 

poznatkoch, hodnotách a tiež na intuícii. S týmto súvisí aj hodnota informácie, ktorá je 

súčasťou procesu premeny dáta a je subjektívna pre každého. Táto hodnota nemá však 

priamu súvislosť s cenou dát. Dáta sa dokážu nakupovať za veľké sumy ale závisí na 

použiteľnosti dát, aby sme vedeli určiť ich cenu. Ak napríklad dostaneme dáta, ktoré sú 

nepoškodené alebo zastaralé, strácajú pre nás hodnotu. (1) 

 

Informačný prameň alebo inak povedané informačný zdroj má pomerne zložitú definíciu, 

preto ho budem definovať ako pán Ing. Vilém Sklenák, CSc., ktorý uvádza: 

„Informačním zdrojem budeme rozumět systém, který je reálným, nebo potencionálním 

nositelem, zprostředkovatelem, nebo šiřitelem informací.“ (1, s.22)  

 

Informačný prameň má rôzne rozdelenia. Môžeme ho rozdeliť podľa zdrojov, ktoré nám 

poskytuje a to na zdroje politických informácií, zdroje ekonomických informácií, zdroje 

právnických informácií a mnohé ďalšie, poprípade aj na ďalšie podskupiny. Z iného 

hľadiska ho môžeme rozdeliť tiež podľa toho či ide o zdroj textových, obrázkových, 

multimediálnych alebo zvukových informácií. Taktiež môžeme prameň rozdeliť podľa 

dostupnosti a to na verejné a komerčné informácie. Takto môžeme uvádzať ďalšie 

a ďalšie rozdelenia ale pre vysvetlenie stačí tento popis. (1) 
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Vyhľadávanie informačných prameňov je náročná záležitosť ale záleží na konkrétnej 

informačnej potrebe. Pri výbere je veľmi dôležité zistiť a zvážiť cenu, kvalitu a účel 

informácie, ktorú potrebujeme a až následne sa rozhodnúť pre zdroj. Na hodnotenie 

kvality informačného prameňa je vhodné sa zaoberať týmito vlastnosťami:  

• Typ informácií – udáva informácie podľa typu, či ide o bibliografickú 

informáciu, textový dokument, prípadne o faktografickú, obrazovú, 

multimediálnu informáciu a podobne. Informáciu vyberáme podľa našej potreby.  

• Rozsah – ide o rozsah zdroja, ktorý hovorí, koľko záznamov alebo iných 

jednotiek tento zdroj obsahuje. Práve podľa rozsahu zdroja môžeme určiť cenu 

informácií z tohto zdroja, ktoré od neho priamo závisia.    

• Úplnosť – keď hovoríme o úplnosti zdroja, určujeme, aké veľké množstvo 

informácií, ktorými sa zdroj zaoberá, je v tomto zdroji uložené. Je veľmi dôležitá 

hlavne pre patentové alebo právne informácie 

• Retrospektíva zdroja – uvádza ako staré informácie z konkrétneho zdroja máme 

uchované v danom zdroji. Využíva sa napr. pri časových radoch. 

• Perióda aktualizácie – podľa tejto aktualizácie môžeme povedať, ako často  

ukladáme nové informácie do zdroja. 

• Producent – podieľa sa na určovaní zdroja, či je dôveryhodný, alebo nie. 

Používame ho napr. pri databáze. Čím „slávnejší“ producent, tým je aj vyššia 

cena.  

• Dostupnosť – určuje nám dostupnosť zdroja, či je tento zdroj voľne dostupný 

alebo komerčný.  Taktiež s dostupnosťou súvisí prieskum, ktorý môže robiť buď 

prevádzkovateľ, alebo záujemca o informácie a za ako dlho sú tieto informácie 

dodané.  

• Cena – cenu informácií zo zdroja vieme získať rôznymi spôsobmi. Ak ide 

o dialógovo prístupnú databázu, môžeme účtovať za rôzne služby ako je paušálna 

platba, poskytnutý záznam či aj doba pobytu v databáze. Cena informácií sa 

zvyšuje úmerne s kvalitou informácií. To znamená, že je  kvalitnejší renomovaný 

producent, väčší rozsah, úplnosť dát a pod. (1) 
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Neoddeliteľnou súčasťou informačného systému sú informácie. Prvky informačného 

systému sa zvyčajne zhodujú s prvkami biznis systému, pričom informačný systém často 

obsahuje dôležitejšie informácie o prvku. Preto môžeme povedať, že informačný systém 

je neoddeliteľnou súčasťou biznis systému, aj keď účel sa líši. (2) 

 

Dôležitou úlohou informačného systému je doručovať správne informácie a to v určený 

čas a na určené miesto. Ako miesto doručenia chápeme ľudí, ktorým majú byť informácie 

doručené a obvykle sú súčasťou biznis systému, čiže sú používatelia IS. Aby sme zistili 

či náš informačný systém pracuje správne, používame kritérium podpory biznis systému 

v plnení jeho účelu, čo v prípade podniku môže byť dosahovanie zisku. (2) 

 

Aby sme mohli povedať, že IS plní svoju úlohu, je potrebné, aby obsahoval správne 

informačné a komunikačné technológie (ICT). Ak systém obsahuje tieto prvky, potom 

preň zvyčajne používame označenie IS/ICT. (2) „Informační a komunikační technologie 

(ICT) jsou hardwarové a softwarové prostředky pro sběr, přenos, ukládání, zpracování 

a distribuci informácí a pro vzájemnou komunikaci lidí a technologických komponent 

IS.“ (2, s.15) 

 

Ako som už uviedla, tieto systémy sú takmer totožné, ale je vhodné, aby IS obsahoval aj 

časti z okolia biznis systému, už len kvôli dôležitým informáciám, ku ktorým by mali mať 

prístup aj subjekty z nášho biznis okolia ako sú napr. zákazníci. Ak by bol IS iba v našej 

biznis podobe, mohli by sme prichádzať o časť informácií z okolia, poprípade by sa tieto 

informácie ťažšie získavali. (2) 

 

Avšak často sa vytvorí IS iba pre určitú časť podniku, kde možno tieto systémy prepojiť, 

poprípade sa vytvorí ďalší IS nad nimi a tento informačný systém bude spojovať všetky 

časti. Tieto verzie sa uľahčuje pohľad na informácie, ich pochopenie, ale aj samotný 

návrh. (2)  
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Jedná z definícii pre jazyk UML znie: „Jazyk označovaný zkratkou UML neboli Unified 
Modeling Language je, jak již název napovídá, unifikovaný modelovací jazyk, který má, 
na rozdíl od převážně textově orientovaných programovacích jazyků, vlastní grafickou 
syntaxi (tj. pravidla pro sestavování jednotlivých elementů jazyka do větších objektů) a 
sémantiku (tj. jednoznačná pravidla určující jednotlivým syntaktickým výrazům jejich 
význam)“ (3) 
 
Ide o najrozšírenejší jazyk na návrh softwarových systémov. Návrh v jazyku UML 
určujú rôzne prostriedky, hlavne odlišné typy diagramov, obsah a špecifikácie. 
Výhodou je možnosť využiť UML jazyk na komunikáciu medzi jednotlivými 
analytikmi a vývojármi. (3) 
 

2.5.1 Use case diagram 

Use case diagram inými slovami diagram prípadov použitia patrí do jazyku UML ako 

jeden z jeho typov. Zobrazuje softwarové a systémové požiadavky na nový program. 

Zmyslom diagramu je popísať jeho funkcionalitu, čiže pohľad zo strany koncového 

užívateľa, či už sme to my sami, alebo zákazník. Use case diagram musí byť jednoduchý, 

prehľadný a má obsahovať len funkčné požiadavky. Prevažne je to prvý diagram, ktorý 

vytvárame pri návrhu IS. (4) 

 

Diagram prípadov použitia zobrazuje vzťah medzi aktérmi a prípadmi použitia systému. 

Obsahuje 4 hlavné grafické znázornenia: 

• Aktér – ide o užívateľa alebo externý systém, ktorý komunikuje s jednotlivými 

prípadmi použitia. Avšak aktér nemôže byť inicializovaný prípadom použitia. 

Každý aktér musí byť spojený s use casom. V grafickom znázornení je vo forme 

panáčika.   

 

 

 

 

        Obr. č.1: Grafické zobrazenie aktéra (Vlastné spracovanie)  
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• Use case – ide o akciu, ktorú vykonáva navrhovaný systém s aktérom. Use case 

nemusí byť spojený s aktérom. V grafickom znázornení je vo forme elipsy, 

v ktorej sa uvádza prípad použitia. 

 

 

 

 

 
 

  Obr č.2: Grafické zobrazenie use case (Vlastné spracovanie) 

 

• Vzťah – ide o prepojenie aktéra a use case, poprípade medzi viacerými elipsami 

alebo viacerými aktérmi. Graficky sa znázorňuje ako priamka.  

 

 

 

 

 

 

 

                Obr. č.3: Grafické zobrazenie vzťahu (Vlastné spracovanie) 

• Systém – ide o potenciálne celý systém, ktorý je definovaný požiadavkami 

zákazníka. Môže vytvárať systémové hranice pre špecifické prípady použitia pre 

každú obchodnú funkciu. Graficky ho znázorňujeme ako obdĺžnik. (4) 

 

 

vzťah medzi objektmi  
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Obr. č.4: Grafické zobrazenie systému (Vlastné spracovanie) 

2.5.2 Use case špecifikácie 

K use case diagramu býva priložená use case špecifikácia. Ide o textový súbor, ktorý 

môže byť spracovaný aj tabuľkovo a popisuje jednotlivé prípady použitia. Táto 

špecifikácia obsahuje: 

• Krátky popis –  informuje o funkčnosti pre užívateľa a prečo use case 

špecifikáciu používa. Ďalej popisujeme funkčnosť z pohľadu užívateľa.  

• Aktéri – ide o aktérov napr. systém, ktorý sa zúčastňujú prípadu použitia. 

• Podmienky pre spustenie – ide o definíciu podmienok, ktoré musíme splniť aby 

sme use case mohli spustiť. Pokiaľ ich nesplníme, nemôžeme use case spustiť, 

a preto use case nemá význam. 

• Základný tok – zapisujeme ho ako scenár, ktorý bodovo popisuje priebeh 

jednotlivých interakcií medzi aktérmi a prípadmi použitia. Scénar by  mal 

popisovať a vizualizovať, ako systém funguje, samozrejme za predpokladu, že 

nedochádza k chybe a celý tok sa dokončí. 

• Alternatívny tok – ide o rôzne odchýlky od základného toku, čiže o chyby 

a poruchy, ktoré môžu byť na strane systému ale aj na strane užívateľa. Zakaždým 

sa musí alternatívny tok vzťahovať k určitému základnému toku.  

• Podmienky pre dokončenie -  ide o podmienky, ktoré sa musia splniť, aby sa 

určitý use case mohol skončiť. Najčastejšie podmienky sú napr. chyby, boli 

zaznamenané do chybového logu alebo všetko prebehlo v poriadku. (5) 
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Aby sme vedeli správne navrhnúť informačný systém musíme analyzovať aktuálne 

prostredie organizácie. To znamená, že analyzujeme vonkajšie aj vnútorné javy, ktoré 

pôsobia na organizáciu.  Používam na to viaceré analýzy, ktoré sú uvedené nižšie. 

2.6.1 7S analýza 

Inými slovami McKinsleyho model 7S sa využíva pri analýze vnútorného prostredia 

firmy pomocou 7 faktorov, ktoré vychádzajú z anglických slov strategy, systems, 

structure, staff, style, skills a shared value. Názov „7S“ má tento model práve preto, že 

všetky tieto slová začínajú písmenom „S“.  Aby bola táto stratégia úspešná, musí firma, 

malá či veľká, brať do úvahy všetky faktory. (6) 

 

Všetkých 7 faktorov je spolu navzájom prepojených aj keď sú rozdelené do dvoch častí, 

ktoré sa nazývajú tzv. mäkká a tzv. tvrdá. Spolupracovníci, štýl, schopnosti a zdieľané 

hodnoty patria k mäkkým faktorom „4S“, pretože majú kultúrnu povahu a sú menej 

hmatateľné. Štruktúra, stratégia a systémy patria k tvrdým faktorom „3S“. (6) 

 

                                   Obr. č.5: McKinsleyho model 7S (5, s.73) 
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• Stratégia – je zameraná na to, čo spraví organizácia pri potencionálnej hrozbe 

a pri príležitosti podnikania v danom odbore. Taktiež uvádza,  ako dosiahnuť 

víziu danej organizácie. 

• Štruktúra – pod týmto faktorom rozumieme obsahovú a funkčnú náplň 

organizačného usporiadania ako sú nadradenosť, podradenosť, vzťah medzi 

podnikateľskými jednotkami, oblasť expertízy, kontrolovanie mechanizmov 

a zdieľanie informácií. Občas je potrebné, aby sa menili štruktúry v organizácií. 

V tomto prípade sa doporučuje prijať sieťovú štruktúru, aby mohli organizácie 

lepšie reagovať na zmeny a súčasne sa zameriavať na výsledky. 

• Systémy – ide formálne a neformálne procedúry, ktoré slúžia k riadeniu 

každodennej aktivity organizácie. Patria sem manažérske informačné systémy, 

komunikačné systémy, kontrolné systémy, inovačné systémy, systémy alokácie 

zdrojov atď. 

• Zdieľané hodnoty - ide o idey, princípy a základné skutočnosti, ktoré pracovníci 

a zainteresované skupiny rešpektujú ako základné pre úspech firmy. Súvisia 

priamo s víziou firmy a tiež sú veľmi dôležité pri tvorbe ďalších aspektov. 

• Štýl – svedčí o tom, aký prístup má manažment k riešeniu aktuálnych problémov 

a k riadeniu. V skutočnosti je ale zásadné aby sme si uvedomili rozdiel medzi 

organizačnými smernicami a tým, čo v skutočnosti manažment robí.  

• Spolupracovníci – ide o ľudské zdroje čiže pracovníkov organizácie vrátane ich 

rozvoja, školenia, vzťahov medzi nimi, motivácie, správania voči firme atď. 

• Schopnosti – ide o podstatné profesionálne znalosti a kompetencie, ktoré sa 

nachádzajú v organizácii. Úroveň práce a riadenie je daná kladnými a zápornými 

efektami. Aby sa pracovníci zdokonaľovali, je potrebné vytvoriť prostredie, ktoré 

vyhovuje všetkým dotknutým pracovníkom napr. poskytuje priestor a čas učiť sa 

niečo nové, toleruje neúspech, povoľuje riskovať atď. (6) 
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2.6.2 SWOT analýza 

SWOT analýzu radíme medzi strategické analýzy a skladá sa zo silných stránok, slabých 

stránok, príležitostí a hrozieb podniku (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). 

Silné a slabé stránky sú vnútorné faktory, ktoré sa musia analyzovať ako prvé, až potom 

môžeme uvažovať o stratégii, pričom príležitosti a hrozby patria k vonkajším vplyvom. 

(7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Obr. č.6: SWOT analýza (Vlastné spracovanie) 

• Silné stránky – svedčia o tom, v čom je organizácia lepšia oproti konkurencii. 

Cieľom organizácie je maximalizovať tieto stránky a posilniť tak svoju pozíciu na 

trhu. Tvoria ich rôzne veci, v ktorých je organizácia lepšia ako priemer napr. 

znalosti, schopnosti, úspechy atď.  

• Slabé stránky – ide o vnútornú analýzu organizácie, na ktorú sa používajú napr. 

benchmarking, hodnotiaci systém a pod. Organizácia sa snaží tieto stránky 

minimalizovať. 

• Príležitosti – ide o vonkajšie príležitosti, ktoré by mohli pomôcť organizácii 

v rozvoji a udržaní miesta na trhu. Preto sa organizácia snaží ich maximálne 

využiť a hlavne správne identifikovať. Taktiež môžu priniesť organizácii úspech 

v podobe napr. väčšieho dopytu, zvýšenia povedomia medzi zákazníkmi a pod.  
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• Hrozby – obsahujú hocičo čo môže negatívne ovplyvniť organizáciu, ale nemá 

nad tým kontrolu. Táto analýza by mala hrozby identifikovať, sledovať ich alebo 

dokonca eliminovať. (7) 

Pre organizáciu je pri analyzovaní dôležité, aby si odpovedala na nasledujúce základné 

otázky.  

Silné stránky 

• Ako môže organizácia využiť svoje prednosti v svoj prospech?  

• Ktoré zložky marketingového mixu dosahujú vyššiu úroveň ako u konkurencie?  

Slabé stránky 

• Sú ceny našich výrobkov príliš vysoké?  

• Je spoľahlivosť a akosť našich výrobkov horšia ako u konkurencie?  

• Ktoré zložky marketingového mixu dosahujú nižšiu úroveň ako u konkurencie?  

 

Príležitosti  

• Je možné očakávať vznik nových trhov?  

• Môžeme očakávať, že dôjde k rastu na určitom trhu?  

Hrozby 

• Dá sa očakávať v najbližšej dobe pokles dopytu?  

• Ako veľmi je pravdepodobné, že na trh vstúpi nová konkurenčná firma? (8) 

 

Pri tvorbe tejto analýzy je veľmi dôležité rozlišovať jednotlivé faktory. Často sa stáva, že 

silné stránky sú chápané ako príležitosti a slabé stránky ako hrozby a naopak. Slabé 

a silné stránky patria k interným faktorom, to znamená, že sú to len tie faktory, ktoré 

môže organizácia ovplyvniť. Zvyšné dva faktory, čiže príležitosti a hrozby, organizácia 

neovplyvní, môže ich len využiť v svoj prospech alebo im čeliť. (7) 
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2.6.3 SLEPT analýza 

Analýza SLEPT sa zaoberá skúmaním okolia podniku a radíme ju medzi strategické 

analýzy. Existuje mnoho faktorov, ktoré nám ovplyvňujú okolie podniku ale táto analýza 

nám pomáha zamerať sa na najdôležitejšie z nich. Názov SLEPT dostala podľa 

začiatočných písmen faktorov, z ktorých je vytvorená (Social, Legal, Economic, 

Political, Technological). Táto analýza je podrobnejšia ako napr. PEST analýza a to tým, 

že rozlišuje politické a právne faktory. (8) 

• Sociálno-kultúrne faktory – medzi ne radíme faktory, ktoré súvisia s ľudským 

faktorom ako napr. demografický vývoj spoločnosti, vývoj životnej úrovne, 

zdravotný stav populácie a pod. Je veľmi dôležité tento faktor sledovať, či už na 

začiatku alebo po celý čas. Pokiaľ podnik disponuje podstatnými dátami, môže 

mať väčší predaj, lepšiu pracovnú silu alebo povedomie u zákazníkov. Tieto 

faktory na začiatku nemajú priamy vplyv na podnik.  (9) 

• Právne faktory – ide o legislatívne  prostredie (zákony, nariadenia, predpisy, 

vyhlášky,...), ktoré už existuje a určuje podnikom, čo smú a čo nesmú robiť, 

poprípade čo sa stane, ak právo porušia. (8) 

• Ekonomické faktory – hlavným ekonomickým faktorom je hospodársky cyklus 

v domácej, ale aj vo svetovej ekonomike. Medzi ďalšie faktory môžeme zaradiť 

mieru inflácie, mieru nezamestnanosti, úrokové sadzby či vývoj hrubého 

domáceho produktu. Všeobecne nevieme povedať, čo ovplyvňuje podniky 

najviac. Čo vplýva na jeden podnik, nemusí vplývať na druhý, avšak môžeme 

povedať, že pravdepodobne miera inflácie a hospodársky cyklus ovplyvňujú 

každý podnik. (8) 

• Politické faktory – ide o politické vplyvy, ktoré pôsobia na podnik čiže 

ovplyvňujú ekonomiku. Taktiež medzi ne zaraďujeme kontrolné orgány 

vytvorené štátom, hodnotenie politickej stability či politický postoj a pod. (9) 

• Technologické faktory – sú jedným z najdôležitejším faktorov pre úspešný 

podnik. Patria sem faktory ako trendy vo vývoji a výskume, výdaje vlády na 

výskum a vývoj, rýchlosť zmien v technológii, nadraďovanie jednej technológie 

inou. Ak podnik má výhodu novej technológie, môžeme povedať, že jeho zisky 
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sa zvýšia, ale nesmieme zabudnúť na ochranu tohto vynálezu a to pomocou 

patentov. (8) 

Obr. č. 7: SLEPT analýza (Vlastné spracovanie) 

 

Enterprise Resource Planning, skratka ERP, je podľa definície Dominika Vymětala: 

„integrovaný softwarový systém, který podporuje plánování a řízení všech hlavních 

procesů v podniku.“ (10, s.19) ERP systém používa štandardizovaný prístup, ktorým 

pristupuje k procesom. Každý ERP systém má svoje jadro, ktoré je tvorené podsystémami 

a to sú nákup, výroba, predaj, financovanie a ľudské zdroje. K jadru sa pripojujú rôzne 

moduly ako napr. CRM, SCM, Manažérske informačné systémy a ďalšie. (10) 

 

2.7.1 Výhody ERP systému 

Využitie systému ERP je aj v dnešnej dobre veľké aj keď nie každý ho využíva. Pre malé 

firmy je nepraktický aj vďaka vyšším nákladom, ktoré sú so systémov späté. Základnou 

príčinou pre kúpu tohto systému je možnosť lepšej kontroly nad podnikovými zdrojmi 

a procesmi. Systém má viacero výhod a z hľadiska k jednotlivým podnikom to sú: 
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• Zrýchlenie podnikových procesov spôsobené integráciou dát, programov 

a postupov. 

• Možnosť využitia medzinárodných účtovných štandardov – hlavne pre 

medzinárodné firmy. 

• Nezávisí na vnútorných zdrojoch oddelenia informatiky. 

• Efektnejšie podklady pre rozhodovanie. 

• Vyššia pružnosť na trhu zásluhou otvorenosti rozhraní k iným programovým 

modulom/aplikáciám. (10) 

Z hľadiska nasadenia integrovaných databázových technológií sú to: 

• Jedny konzistentné dáta využívané viacerými aplikáciami. 

• Vyšší stupeň zabezpečenia dát a informácií v systéme. 

• Vyššia spoľahlivosť dát a ich menšia duplicita. 

• Zjednodušenie archivácie dát. 

• Možnosť použitia dát pre rôzne analýzy v režime online alebo dátových skladov. 

(10) 

 

2.7.2 Nevýhody ERP systému   

Okrem výhod má systém aj nevýhody, ktoré môžu podnik odradiť od zavedenia ERP 

systému. Patria medzi ne: 

• Dlhá doba zavedenia.  

• Zložitosť a komplexnosť jednotlivých funkcií a ich integrácie. 

• Štandardizácia dodávaných modulov. (10) 
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3 ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU 

V tejto časti sa zaoberám aktuálnym stavom informačného systému ESONA, ktorý slúži 

pre: 

• správu odpadových nádob vo vlastníctve obce/mesta 

• monitorovanie vývozu komunálneho odpadu v obci zvozovou spoločnosťou 

pomocou smart zariadení (RFID čipov a čítačiek) 

• evidencia platieb a ich priradenie platcovi (občanovi alebo organizácii) 

v závislosti od početnosti a množstva vytvoreného komunálneho odpadu (tzv. 

množstvový zber)  

Zahrniem medzi ne ako vnútorné, tak aj vonkajšie vplyvy na tento systém, ktoré naň 

pôsobia negatívne či pozitívne. Rozhodla som sa pre túto analýzu využiť modely SLEPT 

na vonkajšiu analýzu a 7S na vnútornú analýzu. Tieto dve analýzy zhrniem na záver do 

finálnej SWOT analýzy. 

 

Pri zameriavaní sa na analýzu vonkajších faktorov, využívam SLEPT analýzu. Táto 

analýza sa zameriava na viaceré navzájom prepojené faktory, a to na:  

• sociálno-kultúrne 

• právne 

• ekonomické 

• politické  

• technologické   

3.1.1 Sociálno-kultúrne faktory 

Jeden z dôležitých faktorov pre IS ESONA je práve sociálno-kultúrny faktor. Vieme, že 

väčšina populácie sa sústreďuje v okolí väčších miest, či už kvôli práci, škole alebo vyššej 

životnej úrovni. Z rôznych demografických faktorov rozloženia spoločnosti, vyplýva, že 

najväčší vplyv na veľkosť vyprodukovaného odpadu má početnosť obyvateľstva, 

vzdelanosť a rast životnej úrovne.  
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Pre IS ESONA som zobrala do úvahy obyvateľov v regióne Bratislava. Podľa tabuľky 

uvedenej nižšie sa počet obyvateľov každým rokom zvyšuje, čo úmerne pôsobí aj na 

zvyšovanie komunálneho odpadu v tomto regióne. 

 

Tab.1: Množstvo odpadu v jednotlivých rokoch za región Bratislava (Vlastné spracovanie) 

Rok Celkový počet obyvateľov  Množstvo komunálneho 
odpadu (v tonách) 

2013 618 380 262 437 
2014 625 167 277 328 
2015 633 288 291 229 
2016 641 892 292 857 
2017 650 838 324 714 
2018 659 598 338 169 
2019 669 592 339 551 

3.1.2 Právne faktory 

Z právneho hľadiska sa musím riadiť platnou legislatívou týkajúcu sa odpadov a 

odpadového hospodárstva, ktorú spravuje Ministerstvo životného prostredia SR.  

Medzi hlavné zákony, ktoré určujú legislatívne prostredie patria: 

• Zákon č, 79/2015 Z. z. o odpadoch 

• Zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov 

• Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnom daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady 

• Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde. 

Taktiež sa musím riadiť vyhláškami Európskej únie, ktoré postupne zapracovávam do 

národnej legislatívy, poprípade ďalšími aktérmi (Parížska klimatická dohoda). Čo sa týka 

nákladov na komunálny odpad, zodpovednosť je na obci samotnej, pričom pre fyzickú 

alebo právnickú osobu platí podľa §81 zákona 79/2015 Z. z. : „Náklady na zbernú nádobu 

na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca odpadu. Obec ustanoví vo 

všeobecne záväznom nariadení výšku týchto nákladov a ich zahrnutie do miestneho 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady alebo ustanoví iný spôsob ich 
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úhrady.“ (11) Obec musí teda zabezpečiť zber a prepravu zmesového komunálneho 

odpadu vznikajúceho na jej území, triedený zber komunálnych odpadov, ako sú papier, 

sklo, plasty, kovy a teraz aj biologický rozložiteľný kuchynský odpad (do r. 2021). 

Samozrejme k tomu patrí aj informovanosť občanov o vývoze, poplatkoch za komunálny 

odpad, či ich prípadnej zmene. Informovanosť občanov sa zabezpečuje tzv. Všeobecne 

záväzným predpisom obce/mesta, ktorý je schválený zastupiteľstvom a vyvesený na 

úradnej tabuli obce/mesta.  

3.1.3 Ekonomické faktory 

Ako som už spomínala, odpadové hospodárstvo je riadené Ministerstvom životného 

prostredia SR a prostredníctvom jeho podriadených organizácií. Samotné odpadové 

hospodárstvo ako systém je nákladné na financovanie a ešte nákladnejšie je 

odstraňovanie ekologických záťaží spôsobených odpadom -  jeho nesprávnym 

skladovaním, tvorbou nelegálnych skládok, spaľovaním a následným znečisťovaním 

životného prostredia. Preto MŽP SR vytvorilo finančné mechanizmy na znižovanie 

tvorby zmesového komunálneho odpadu a zvyšovanie triedenosti odpadov. 

Mechanizmus na znižovanie tvorby zmesového komunálneho odpadu je tvorený 

zvyšovaním poplatkov za skládkovanie odpadu v závislosti od triedenosti odpadov 

(tab.2). Čím viac obec triedi, tým menej platí za zber a skládkovanie odpadu. 

           Tab.2: Rast zákonného poplatku podľa miery triedenia (Vlastné spracovanie) 
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Recyklovateľnosť a triedenosť je jedným z hlavných cieľov Európskej únie, ktorý platí 

od roku 2008. Mechanizmom na zvyšovanie triedenosti je vytvorenie motivačných 

faktorov podporujúcich ochotu obyvateľov triediť odpad, ako sú napr. záloha za vratné 

plastové obaly, bezplatný zber  a odvoz triedeného odpadu – ten je financovaný štátom., 

rôzne granty a projekty financované prostriedkami Európskej únie zamerané na kúpu 

nádob pre triedený odpad, výstavbu alebo modernizáciu recyklačných kapacít na triedený 

odpad, podpora IS a SMART a IoT technológií umožňujúcim optimalizovať zber odpadu 

a informovať obyvateľstvo o možnostiach a dostupnosti triedenia odpadu. 

3.1.4 Politické faktory 

Politické faktory úzko súvisia hlavne s ekonomickými faktormi. Naplnenosť cieľov 

Parížskej klimatickej dohody a predpisov Európskej únie je podmienená spoluprácou 

MŽP SR a ostatnými ministerstvami – hlavne Ministerstvom hospodárstva SR 

a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. MŽP SR s Ministerstvom 

hospodárstva SR koordinuje tvorbu priemyselného odpadu a jeho likvidáciu, a zároveň 

podporuje environmentálne vzdelávanie počas školskej dochádzky a vzdelávacie aktivity 

pre občanov po ukončení školskej dochádzky. Takisto definujú podmienky, za akých je 

povolené doviezť odpad vyprodukovaný mimo SR na ďalšie spracovanie/recykláciu. 

3.1.5 Technologické faktory 

V dnešnej dobe sa snažíme mať všetko v digitálnej podobe, čo platí aj o vývoze odpadu. 

IS ESONA využíva hlavne mobilné siete ako 4G, LTE či už 5G, ktoré sa bude len 

implementovať, na informovanie obce, vývozcov alebo občana. Taktiež sa podieľa na 

rozvoji IoT zariadení, trasovania alebo navigácie, zásluhou čomu bude môcť zefektívniť 

vývoz odpadu. Keďže sa technológie stále vyvíjajú, a vyvíjajú sa rýchlo, môže nastať 

problém v kompatibilite s budúcimi zariadeniami.  

 

 

V tejto sekcii bude spravený McKinsleyho model 7S. Budem sa zameriavať na vnútorné 

faktory, ktoré vplývajú na systém ESONA. 
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3.2.1 Stratégia 

Spoločnosť MIM. s.r.o pôsobí v oblasti dátového manažmentu, Bussines Inteligence 

a IoT, a Smart Cities. Je zameraná primárne na dva trhové segmenty: 

1. Segment štátnej správy 

V rámci informatizácie štátu spoločnosť dodáva Centrálnu informačnú platformu 

založenú na produkte TALEND.  Cieľom je implementovať služby štátu v rámci 

pravidla 1 krát a dosť, čo znamená, že údaje, ktoré už štát o občanovi alebo 

organizácii má k dispozícii nebude viac vyžadovať, ale bude automaticky 

distribuovať tomu orgánu štátnej správy, ktorý ich potrebuje.  

 

TALENT – je open soure platforma pre integráciu a manažment dát. Spoločnosť 

MIM, s.r.o. je partnerom spoločnosti spoločnosti TALEND SR. 

 

Základnou stratégiou spoločnosti pre tento segment je dokončiť implementáciu 

pravidla 1krát a dosť v prostredí štátnej správy a pomocou nástrojov BI ich pripraviť 

pre prezentáciu analytickým štátnym jednotkám. 

 

2. Segment samosprávy  

Na tomto trhovom segmente spoločnosť pôsobí od r. 2018 a sústreďuje sa na 

produkty, ktoré by mohli pomôcť s výzvami spojenými s klimatickou zmenou 

a zmiernením ich dopadov. Prvým produktom je riešenie IS ESONA, zameraného na 

zber evidencie komunálneho odpadu v súlade s princípmi Smart Cities. Svoje 

pôsobenie rozširuje aj o ďalšie produkty, a to riešenie pre rezidenčné parkovanie 

a riešenie pre monitorovanie kvality ovzdušia v obci/meste. 

Smart Cities je postupný proces k udržateľnému rozvoju miest. Čo znamená, že do 

miest sa zavádzajú moderné technológie, ktoré majú zlepšiť kvalitu života v meste      

Stratégiou pre tento segment je: 

- doplniť produkt ESONA o sledovanie ďalších druhov odpadov ako sú: 

biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, použité kuchynské oleje a iné tak, aby 

občan a obec mali prehľad o produkcii odpadu a svojich platbách za odpad. 
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- Vytvoriť komplexný systém monitorovania kvality ovzdušia obce/mesta vrátane 

zdrojov znečistenia a systém varovania občanov.  

- Vytvoriť systém rezidenčného parkovania s automatizovaním úkonov občana 

(bez návštevy miestneho úradu). 

S týmito riešeniami chce spoločnosť preniknúť aj na zahraničné trhy. Hlavnou 

konkurenčnou výhodou spoločnosti je znalosť štátnych registrov ako napr. register 

fyzických osôb, register právnických osôb, register adries a iných a znalosť zdieľania 

dát, ktorú môže využiť pri tvorbe svojich riešení pre samosprávu. 

 

 

3.2.2 Štruktúra 

Organizačná štruktúra spoločnosti je jednoduchá a plochá. Vo vedení firmy je výkonný 

riaditeľ, ktorý priamo riadi funkčné útvary – oddelenia, ktoré už nie sú ďalej členené. 

Každé oddelenie má od 5 – 10 zamestnancov. 

Riaditeľ spoločnosti a manažéri funkčných útvarov- oddelení tvoria vedenie spoločnosti, 

ktoré výkonne riadi spoločnosť. 

Môžem konštatovať, že ide o funkčnú organizačnú štruktúru. Jednou z je hlavných výhod 

je, že sa práca dobre koordinuje a je štandardizovaná. Manažéri oddelení sú aj výkonnými 

konzultantmi, takže prenos poznatkov z projektov je priamy a nedochádza k skresleniu 

informácií. Firma má zároveň aj implementované dva dôležité prierezové/horizontálne 

procesy a to: 

• Riadenie rozvoja (research and development) 

• Produktové riadenie 

                                    Obr. č.8: Organizačná štruktúra (Vlastné spracovanie)                 

3.2.3 Systémy 

V tomto bode sa zoberám internými systémami, ktoré firma využíva pri svojej práci. Ide 

o 7 hlavných systémov: 
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• SAP Business One – ide o software na riadenie podniku, ktorý má automatizovať 

kľúčové business funkcie vo financiách, operáciách a ľudských zdrojoch – ERP 

systém. 

• PIS – je projektový informačný systém, pomocou ktorého firma riadi projekty.  

• BellaDati – je reportingový systém spoločnosti. 

• Helpdesk – je technická podpora alebo systém technickej podpory. Firma MIM 

s.r.o. má dva hepldesky, jeden pre zákazníka a druhý pre vlastných zamestnancov.  

• Mantis – ide o podsystém PISu, ktorý slúži na správu úloh na projektoch. 

• GitLab – podsystém PISu, slúži na správu kódov k jednotlivým projektom. 

• Sharepoint – je program od spoločnosti Microsoft, ktorý firma využíva na 

uschovanie dokumentácie, vytvorenie vlastnej wiki, kde sa zdieľajú znalosti 

a skúsenosti, prípadne tam zamestnanec môže nájsť aj aplikáciu Carpool – 

zdieľanie vozového parku spoločnosti. 

 

3.2.4 Zdieľané hodnoty 

Poslaním firmy MIM s.r.o. je: „Pomáhame našim zákazníkom dlhodobo dosahovať 

merateľné zlepšenia pomocou implementácie procesov, spracovaním údajov a ich 

podporou IT riešeniami.“  

Toto poslanie sa zobrazuje aj v hodnotách firmy, ktoré sú: 

• Všetko, čo robíme, robíme profesionálne 

• Naše priority riadi zákazník 

•  Sme dôverným partnerom 

• Sme kolegovia a partneri 

• Neustále odborne rastieme a aplikujeme najlepšie skúsenosti. 

3.2.5 Štýl 

Spoločnosť MIM s.r.o. uplatňuje demokratický štýl riadenia, ktorý vyplýva z jej 

organizačnej štruktúry, ale taktiež využíva systém manažérskej kvality ISO 9001. Ide 

o medzinárodne uznávanú normu, ktorá spoločnosti zabezpečuje jednoduchý prístup 
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k riadeniu pomocou rôznych princípov. Zásluhou tejto norme spoločnosť poskytuje 

služby na vysokej úrovni, optimalizuje svoje náklady a trvale uspokojuje svojich 

zákazníkov. Momentálne sa spoločnosť snaží o certifikáciu ďalších dvoch noriem a to: 

• ISO 27001 – je medzinárodný štandard, ktorý poskytuje okruh pre manažment 

bezpečnosti informácií   

• ISO 20000 – je medzinárodný štandard pre manažment služieb 

3.2.6 Spolupracovníci 

Aj keď ide o strednú firmu, tak zamestnáva len kvalifikovaných zamestnancov, ktorý 

vynikajú v svojich odboroch. Firma sa snaží byť rodovo vyvážená, čo naznačuje aj 

postavenie žien, ktoré vykonávajú vyššie pozície vo firme napr. posty manažérov.  

 

 

  Graf č.1: Podiel zamestnancov na rôznych pozíciách vo firme (Vlastné spracovanie)  

3.2.7 Schopnosti 

Ako som už vyššie zmieňovala, zamestnanci firmy sú na vysokej úrovni odbornosti a ich 

práca tomu zodpovedá. Každý človek sa ale potrebuje stále vzdelávať hlavne pri rýchlosti 

technologického pokroku, preto firma zabezpečuje rôzne vzdelávacie kurzy a školenia. 

Snaží sa, aby zamestnanec zdokonaľoval svoje schopnosti a tým aj lepšie vykonával svoje 
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úlohy, čo vedie k spokojnosti ako zákazníka, tak aj k rozvoju firmy. Toto snaženie je 

premietnuté do osobného rozvoja zamestnanca, ktorý sa vytvára spolu so zamestnancom 

zo začiatku roka. Každý zamestnanec, ktorý podstúpi školenie alebo vzdelávací kurz, 

musí následne odprezentovať firme rozsah nadobudnutých vedomostí. 

 

 

V tejto sekcii budem robiť SWOT analýzu ako jednu zo základných strategických analýz. 

Hovorí o slabých a silných stránkach IS ESONA a tiež o hrozbách a príležitostiach, ktoré 

tento produkt má.  

 

          Tab.3: SWOT analýza (Vlastné spracovanie) 

Silné stránky Slabé stránky 

§ Funkčné riešenie pre samosprávu odskúšané 
na stredne veľkom meste a už má viac ako 
10 zákazníkov 

§ Nižšia závislosť od tretích strán zásluhou 
vlastnému IoT 

§ zákazník spolupracuje na PR 

§ Funkčnosť pre ručný zber – zber 
kuchynského odpadu 

§ Zazmluvnenie zákazníka závisí od dostupnosti 
dát z čítacieho zariadenia 

§ Vývoj riešenia na základe požiadaviek jedného 
zákazníka 

§ Nasadenie zákazníkov je neefektívnejšie než sa 
predpokladalo (import dát, školenia, ..)  

§ Ekonomicky zatiaľ výrazne v červených číslach 

 

Príležitosti Ohrozenia 

§ Preferencia množstvového zberu 

§ Rast poplatkov za skládkovanie 

§ Váženie odpadu 

§ Triedený zber kuchynského odpadu 

§ Ohlasovanie údajov cez ISOH 

§ Nové možností financovania zelených tém z 
verejných zdrojov 

§ Rozvoj o evidenciu nových druhov odpadov 

§ Rast záujmu a angažovanosti občanov 

§ Spracovanie údajov o zbere odpadu od 
rôznych poskytovateľov 

§ Vstup nových konkurenčných riešení na trh 

§ Spoločenský odstup (COVID) 

§ Dôležitosť témy bezpečnosti dát 

§ Zatiaľ nepotvrdená dlhodobá spoľahlivosť IoT 
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V tejto časti píšem o jednotlivých požiadavkách zadávateľa na vytvorenie funkčného 

informačného systému ESONA, ktorý je definovaný v dokumentácií zadávateľa. 

Požiadavky od zadávateľa boli rozsiahle, ale pre účel tejto práce sa budem zameriavať 

len na občana a obec/mesto. 

 

Požiadavky na funkčnosť IS pre občana 

• Možnosť automaticky načítať aktuálnu GPS polohu používateľa, alebo možnosť 

vybrať polohu zo zoznamu adries / zón pokrytých miest a obcí. 

• Možnosť zobrazenia kalendára vývozných dní pre jednotlivé typy odpadu, podľa  

lokality/adresy poplatníka. 

• Zobrazenie údajov o priradených odpadových nádobách k danému klientovi: 

- Objem nádoby, typ odpadu, kód čipu pridelený k odpadovej nádobe. 

- Údaje o dátume, čase a mieste realizácie jednotlivých výsypov odpadovej 

nádoby. 

- Plánovaný a skutočný počet výsypov odpadových nádob. 

• Zobrazenie údajov zo všeobecne záväzných rozhodnutí - výška predpisu, suma na 

úhradu.  

- Zobrazenie QR kódu s platobnými údajmi (umožní v mobil bankingu nahratie 

uloženého obrázku s QR kódom a „vygenerovanie platobného príkazu) . 

• Ďalšie platobné kanály:  

- Integrácia na platobné brány jednotlivých bánk  

- Google Pay, Apple Pay 

• Kontakt a komunikácia s úradom – len jednoduché podnety/žiadosti/oznámenia, 

kde nie je potrebný e-podpis, nie sú riešené cez e-služby mesta, resp. obce 

a nevyžadujú budovanie workflowu.   

- Požiadavka na zmenu intervalu vývozu, zmena veľkosti nádoby,... 

• Reklamácia a podnety (možnosť priloženia fotografie) - len jednoduché zaslanie 

informácie, kde nie je potrebné riešiť workflow – napr. reklamácia odvozu 
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odpadu, neodpratané lístie, čierne skládky, neporiadok na verejnom priestranstve, 

poškodený kontajner, neprístupný kontajner, znečistené stojisko kontajnerov, 

kontajner je už zaplnený... 

• Notifikácie (Push notifikácia), využívané pre mobilnú aplikáciu 

- Možnosť využitia upozornenia na potrebu sprístupniť odpadovú nádobu 

v deň vývozu podľa kalendára vývozných dní (v závislosti od zóny, typu 

odpadu, dohodnutého intervalu vývozu pre daný subjekt).  

- Možnosť nastavenia pravidiel notifikácií poplatníkom (nastavenie času 

upozorňovania vopred). 

- Možnosť využitia notifikácií pre iné udalosti ako napríklad povinnosť 

zaplatenia za vývoz odpadu, alebo o odstávkach (nerealizovaných vývozoch, 

napr. v prípade technických problémov). 

• Informácie o odpadoch v danej obci  

- Lokalizácia (vizualizácia na mape) najbližších kontajnerov podľa 

jednotlivých druhov odpadov, resp. zberného dvora a zberných surovín 

(otváracie hodiny). 

- Možnosť zobrazenia odkazov na informácie o miestnych poplatkoch za 

odpad  ako je napríklad všeobecne záväzné nariadenie daného mesta/obce 

a na iné všeobecné právne normy a predpisy súvisiace s odpadom podľa 

vybranej/aktuálnej polohy používateľa. 

- Informácie o správnom triedení odpadov, t.j. aký odpad patrí do akej nádoby 

§ Špecifikáciu druhov odpadov, ktoré patria do danej nádoby by 

musela zadať obec, alebo vývozná spoločnosť. 

§ Zvážiť možnosť využitie recyklačných symbolov (ak sú dostupné 

väzby) a možnosť vyhľadávania. 

- Možnosť uviesť ďalšie informácie o zbere, resp. mieste odovzdania iných 

typov odpadov (DSO, objemný odpad, nebezpečný odpad, atď.) – prípadne 

len link na stánku s informáciami o zbere. 

 

Požiadavky na funkčnosť IS pre obec/mesto 

• Informácie o správnom triedení odpadov, t.j. aký odpad patrí do akej nádoby 



 

28 
 

- Špecifikáciu druhov odpadov, ktoré patria do danej nádoby by musela zadať 

obec, alebo vývozná spoločnosť. 

- Zvážiť možnosť využitie recyklačných symbolov (ak sú dostupné väzby) a 

možnosť vyhľadávania. 

• Možnosť zobrazenia kalendára vývozných dní pre jednotlivé typy odpadu v obci 

• Možnosť zobraziť odpadové nádoby v obci 

- Informácie, kde sa nachádza daná nádoba, kto ju vlastní. 

- Objem nádoby, typ odpadu, kód čipu pridelený k odpadovej nádobe. 

• Overenie nádoby, ktorú si občan pridal do jeho IS 

- Hlavná priorita je priradenie čipu k nádobe. 

• Kontakt a komunikácia s občanom– len jednoduché podnety/žiadosti/oznámenia, 

kde nie je potrebný e-podpis, nie sú riešené cez e-služby mesta, resp. obce 

a nevyžadujú budovanie workflowu.   

• Riešenie reklamácie s občanom – len jednoduché zasielanie informácii, kde nie je 

potrebné riešiť workflow – napr. reklamácia odvozu odpadu, neodpratané lístie, 

čierne skládky, neporiadok na verejnom priestranstve, poškodený kontajner, 

neprístupný kontajner, znečistené stojisko kontajnerov, kontajner je už zaplnený... 
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4 VLASTNÉ NÁVRHY RIEŠENIA 

V tejto kapitole popisujem a navrhujem fungovanie IS ESONA pre občana. Rozdelím ju 

do viac častí, v ktorých rozoberiem architektúru celého informačného systému, prípady 

využitia a na záver spravím celkové ekonomické zhodnotenie.  

 

 

Pomocou jazyka ArchiMate som znázornila architektúru informačného systému ESONA, 

ktorá je zobrazená na obrázku dole. Architektúra IS ESONY je rozdelená do 3 vrstiev. 

Najvyššia, žltá vrstva v obrázku, je Business vrstva, ktorá zobrazuje procesy a operácie, 

ktoré môže užívateľ v systéme vykonávať.  

Potom nasleduje modrá vrstva, aplikačná, ktorá poskytuje prepojenie na Business vrstvu. 

V aplikačnej vrstve sa nachádzajú procesy, ktoré slúžia na podporu procesov a operácií 

z vyššej vrstvy.  

Posledná, zelená vrstva, sa nazýva technologická vrstva. Technologická vrstva sa zaoberá 

technickými prvkami systému a podporou aplikačnej vrstvy.  
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                     Obr. č. 9: Architektúra IS ESONY (Vlastné spracovanie) 

 

V tejto časti sa zaoberám pohľadom na aktérov IS ESONY, čo sú v tomto prípade občan 

a obec. Pre znázornenie som použila use case diagram, ktorý je vytvorený podľa pravidiel 

jazyku UML. K diagramu sú pripojené aj tabuľky, ktoré popisujú jednotlivé prípady 

využitia s danými aktérmi. 

S IS ESONA pracujú hlavne títo užívatelia: 
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Občan -  jeho práca s týmto IS je zameraná predovšetkým na zobrazovanie údajov o jeho 

odpadových nádobách, vývozoch a činnostiach s tým spojených. Presný zoznam je vidieť 

v use case diagrame a tiež v tabuľkách  prípadov použitia. Pre tohto aktéra používam PU 

7 – 19. 

Obec/mesto – tento užívateľ používa IS ESONU na overovanie nádob, ktoré občan pridal 

do svojho účtu, riešenie problémov s vývozom a taktiež má prístup k informáciám 

o platbách svojich občanov. Všetko je upresnené v tabuľkách  prípadov použitia a v use 

case diagrame. Tento užívateľ pracuje s PU 1 – 6. 

 

 

        Obr. č.10: Use case diagram IS ESONY (Vlastné spracovanie) 
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Tab.4: Prípady použitia pre zobrazenie informácií o nádobách v IS ESONA (Vlastné spracovanie) 

Názov: PU - 1 Informácie o nádobách 

Popis: Užívateľ chce vyhľadať informácie o nádobách v jeho regióne 

Hlavní aktéri: Obec/mesto  
Vedľajší aktéri:   
Podmienky pre 
spustenie:  

• PU - 7 Prihlásenie do systému  
• PU - 8 Overenie identity 

Nadväzujúci PU:   

Hlavný scenár: Číslo Aktér Popis 

  1. Užívateľ 
Zadá do vyhľadávacieho poľa špecifickú 
informáciu napr.: typ odpadu a potvrdí tlačidlom 
vyhľadávania. 

  2. Aplikácia Zobrazí zoznam výsledkov, ktorý zodpovedá 
kritériám. 

Alternatívny scenár Číslo Aktér Popis 

  1. Užívateľ Prehľadáva zoznam všetkých záznamov v 
aplikácii. 

Chybový scenár: Číslo Aktér Popis 

  1. Užívateľ Zadá do vyhľadávacieho poľa chybné dáta, 
poprípade neexistujú požadované dáta. 

  2. Aplikácia 
Vracia chybovú hlášku „Žiadne zhody“ a je 
umožnené aby užívateľ mal nový pokus 
o vyhľadávanie. 
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Tab.5: Prípady použitia pre zobrazenie informácií o platbách v IS ESONA (Vlastné spracovanie) 

Názov: PU - 2 Informácie o platbách 

Popis: Užívateľ chce vyhľadať, kto zaplatil za odvoz odpadu 

Hlavní aktéri: Obec/mesto  
Vedľajší aktéri:   
Podmienky pre 
spustenie:  

• PU - 7 Prihlásenie do systému  
• PU - 8 Overenie identity 

Nadväzujúci PU:   

Hlavný scenár: Číslo Aktér Popis 

  1. Užívateľ 
Zadá do vyhľadávacieho poľa špecifickú 
informáciu napr.: dátum, dokedy prebehli platby 
a potvrdí tlačidlom vyhľadávania. 

  2. Aplikácia Zobrazí zoznam výsledkov, ktorý zodpovedá 
kritériám. 

Chybový scenár: Číslo Aktér Popis 

  1. Užívateľ Zadá do vyhľadávacieho poľa chybné dáta, 
poprípade neexistujú požadované dáta. 

  2. Aplikácia 
Vracia chybovú hlášku „Žiadne zhody“ a je 
umožnené, aby užívateľ mal nový pokus o 
vyhľadávanie. 

 

 

Tab.6: Prípady použitia pre riešenie reklamácii v IS ESONA (Vlastné spracovanie) 

Názov: PU - 3 Riešenie reklamácie 

Popis: Užívateľ odpovedá na podanú reklamáciu od iného užívateľa 

Hlavní aktéri: Obec/mesto  
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Vedľajší aktéri: Občan 
Podmienky pre 
spustenie:  

• PU - 7 Prihlásenie do systému  
• PU - 8 Overenie identity 

Nadväzujúci PU: PU - 16 Reklamácia 

Hlavný scenár: Číslo Aktér Popis 

  1. Aplikácia Upozorní užívateľa na novú žiadosť o reklamáciu. 

  2. Užívateľ Zobrazí reklamáciu a schváli kliknutím na tlačidlo 
„Prijať“. 

 3. Aplikácia Pripája užívateľa k formulári na odpoveď 

 4. Užívateľ Vyplní formulár a potvrdí ho tlačidlom „Odoslať.“ 

  5. Aplikácia  Odosiela správu odosielateľovi reklamácie. 

Alternatívny scenár: Číslo Aktér Popis 

  1. Aplikácia Upozorní užívateľa na novú žiadosť o reklamáciu. 

  2. Užívateľ Zobrazí reklamáciu a neschváli ju, čo potvrdí 
tlačidlom „Zamietnuť“. 

  3. Aplikácia Zruší reklamáciu a vráti žiadateľovi hlášku „Vaša 
žiadosť o reklamáciu bola zamietnutá.“ 

 

 

 

Tab.7: Prípady použitia pre kontaktovanie občana v IS ESONA (Vlastné spracovanie) 

Názov: PU - 4 Kontaktovanie občana 

Popis: Užívateľ kontaktuje iného užívateľa, aby ho informoval o 
novinkách, prípadne mu odpísal na správu. 
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Hlavní aktéri: Obec/mesto  
Vedľajší aktéri: Občan 
Podmienky pre 
spustenie:  

• PU - 7 Prihlásenie do systému 
• PU - 8 Overenie identity 

Nadväzujúci PU: PU - 15 Kontaktovanie obce 

Hlavný scenár: Číslo Aktér Popis 

  1. Užívateľ 
Zadá do poľa príjemca užívateľa, ktorému chce 
napísať správu a do textového poľa zadá správu 
alebo prílohu. Následne potvrdí tlačidlom.  

  2. Aplikácia Odošle správu príslušnému užívateľovi a zobrazí 
hlášku „Správa úspešne odoslaná“. 

Alternatívny scenár Číslo Aktér Popis 

  1. Aplikácia Zobrazí príchod novej správy. 

  2. Užívateľ 

Zobrazí si správu a má možnosť odpovedať na 
túto správu kliknutím na tlačidlo „Odpovedať“. 
Následne zadá do príslušného poľa text prípadne 
prílohu a potvrdí tlačidlom. 

  3. Aplikácia Odošle správu príslušnému užívateľovi. 

Chybový scenár 1: Číslo Aktér Popis 

  1. Užívateľ 
Zadá do poľa príjemca užívateľa, ktorému chce 
napísať správu a do textového poľa zadá správu 
alebo prílohu. Následne potvrdí tlačidlom. 

  2. Aplikácia 
Vracia chybovú hlášku „Zadaný užívateľ 
neexistuje“ a je umožnené, aby užívateľ mal nový 
pokus o vyhľadávanie. 

Chybový scenár 2: Číslo Aktér Popis 
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  1. Užívateľ 
Zadá do poľa príjemca užívateľa, ktorému chce 
napísať správu a do textového poľa zadá správu 
alebo prílohu. Následne potvrdí tlačidlom.  

  2. Aplikácia 
Vracia chybovú hlášku „Priložený súbor je veľmi 
veľký“ a je umožnené, aby užívateľ mal nový 
pokus o vyhľadávanie. 

 

 

 

Tab.8: Prípady použitia pre zobrazenie kalendára vývozov v IS ESONA (Vlastné spracovanie) 

Názov: PU - 5 Zobrazenie kalendárov vývozov / PU – 19 Kalendár vývozov 

Popis: Užívateľ zobrazuje kalendár vývozov na dané obdobie 

Hlavní aktéri: Obec/mesto  
Vedľajší aktéri:   
Podmienky pre 
spustenie:  

• PU - 7 Prihlásenie do systému 
• PU - 8 Overenie identity 

Nadväzujúci PU:   

Hlavný scenár: Číslo Aktér Popis 

  1. Užívateľ Zvolí obdobie, za ktoré chce vidieť kalendár a potvrdí 
ho tlačidlom. 

  2. Aplikácia Zobrazí zoznam výsledkov, ktorý zodpovedá danému 
obdobiu. 

Alternatívny scenár: Číslo Aktér Popis 

  1. Užívateľ Zadá do vyhľadávacieho poľa špecifickú informáciu 
napr.: typ odpadu a potvrdí tlačidlom vyhľadávania. 

  2. Aplikácia Zobrazí zoznam výsledkov, ktorý zodpovedá 
kritériám. 
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Chybový scenár: Číslo Aktér Popis 

  1. Užívateľ Zvolí obdobie, za ktoré chce vidieť kalendár a potvrdí 
ho tlačidlom. 

  2. Aplikácia 
Pokus o zobrazenie ale vracia sa chybová hláška „Za 
dané obdobie neexistuje kalendár", vráti užívateľa 
späť na hlavnú stránku. 

 

 

 

Tab.9: Prípady použitia pre overenie nádoby v IS ESONA (Vlastné spracovanie) 

Názov: PU - 6 Overenie nádoby 

Popis: Užívateľ overuje a schvaľuje žiadosť na pridanie/zmenu novej 
odpadovej nádoby 

Hlavní aktéri: Obec/mesto  
Vedľajší aktéri: Občan 
Podmienky pre 
spustenie:  

• PU - 7 Prihlásenie do systému  
• PU - 8 Overenie identity 

Nadväzujúci PU: PU - 17 Pridanie/zmena nádoby 

Hlavný scenár: Číslo Aktér Popis 

  1. Aplikácia Zobrazí žiadosť o overenie nádoby 

  2. Užívateľ 
Po zobrazení údajov o novej/zmenenej nádobe 
overuje ich správnosť. Ak sú správne, potvrdzuje 
tlačidlom „Schváliť“. 

  3. Aplikácia Odošle výsledok žiadateľovi s hláškou „Vaša nádoba 
bola overená.“ 

Alternatívny scenár: Číslo Aktér Popis 

  1. Aplikácia Zobrazí žiadosť o overenie nádoby 

  1. Užívateľ 
Po zobrazení údajov o novej/zmenenej nádobe 
overuje ich správnosť. Ak sú nesprávne, potvrdzuje 
tlačidlom „Zamietnuť“. 
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  2. Aplikácia Odošle výsledok žiadateľovi s hláškou „Vaša nádoba 
nebola schválená.“ 

 

 

 

Tab.10: Prípady použitia pre prihlasovanie do IS ESONA (Vlastné spracovanie) 

Názov: PU - 7 Prihlásenie do systému 

Popis: Akýkoľvek užívateľ sa musí najskôr prihlásiť do systému svojím 
menom a heslom. 

Hlavní aktéri: • Občan  
• Obec/mesto 

Vedľajší aktéri:   

Podmienky pre 
spustenie:    

Nadväzujúci PU: PU - 8 Overenie identity 

Hlavný scenár: Číslo Aktér Popis 

  1. Užívateľ Spustí aplikáciu a zadá užívateľské meno a heslo do 
polí aplikácie a potvrdí prihlásenie. 

  2. Aplikácia 
Overí či sú zadané údaje v súlade s overením 
identity (PU - 8) Overenie identity a umožní 
užívateľovi prístup do IS ESONA. 

Chybový scenár: Číslo Aktér Popis 

  1. Užívateľ Spustí aplikáciu a zadá užívateľské meno a heslo do 
polí aplikácie a potvrdí prihlásenie. 

  2. Aplikácia 

Pokus o overenie ale vracia sa chybová hláška „Zle 
zadané prihlasovacie údaje!". Keďže boli zle zadané 
prihlasovacie údaje, vráti užívateľa späť na 
prihlasovaciu stránku.  
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Tab.11: Prípady použitia pre overenie identity do IS ESONA (Vlastné spracovanie) 

Názov: PU - 8 Overenie identity 

Popis: Proces, ktorý nasleduje po zadaní užívateľského mena a hesla a 
ich potvrdení 

Hlavní aktéri: IDM 

Vedľajší aktéri: • Obec/mesto  
• Občan 

Podmienky pre 
spustenie:  PU - 7 Prihlásenie do systému 

Nadväzujúci PU:   

Hlavný scenár: Číslo Aktér Popis 

  1. Aplikácia 

Aplikácia po prijatí prihlasovacích údajov od 
užívateľa, ako je popísané v prípadoch využitia 
pre Prihlásenie do systému (PU - 7), overuje ich 
správnosť. 

  2. IDM Overí zaslané informácie a ak sa zhodujú pošle 
naspäť overené údaje pre konkrétneho užívateľa. 

  3. Aplikácia  Aplikácia prijíma dáta o danom užívateľovi 
a sprístupňuje mu zvyšné časti ESONY. 

Chybový scenár: Číslo Aktér Popis 

  1. Aplikácia 

Aplikácia po prijatí prihlasovacích údajov od 
užívateľa, ako je popísané v prípadoch využitia 
pre Prihlásenie do systému (PU - 7), overuje ich 
správnosť. 

  2. IDM 

Snaží sa o spojenie so serverom a overenie 
údajov, server je ale momentálne nedostupný, 
takže posiela naspäť chybovú hlášku: „Server je 
aktuálne nedostupný.“  

  3. Aplikácia  Aplikácia prijíma informácie od servera 
a zobrazuje ich užívateľovi. 
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Tab.12: Prípady použitia pre zobrazenie vývozov v IS ESONA (Vlastné spracovanie) 

Názov: PU - 9 Zobrazenie vývozov 

Popis: Užívateľ zobrazuje kalendár vývozov na dané obdobie 

Hlavní aktéri: Občan 
Vedľajší aktéri:   
Podmienky pre 
spustenie:  

• PU - 7 Prihlásenie do systému  
• PU - 8 Overenie identity 

Nadväzujúci PU: • PU - 10 Zobrazenie sumy na úhradu  
• PU - 11 Platba za vývoz 

Hlavný scenár: Číslo Aktér Popis 

  1. Užívateľ Zvolí obdobie, za ktoré chce vidieť kalendár a 
potvrdí ho tlačidlom. 

  2. Aplikácia Zobrazí zoznam výsledkov, ktorý zodpovedá 
danému obdobiu. 

Alternatívny scenár: Číslo Aktér Popis 

  1. Užívateľ 
Zadá do vyhľadávacieho poľa špecifickú 
informáciu napr.: typ odpadu a potvrdí tlačidlom 
vyhľadávania. 

  2. Aplikácia Zobrazí zoznam výsledkov, ktorý zodpovedá 
kritériám. 

Chybový scenár: Číslo Aktér Popis 

  1. Užívateľ Zvolí obdobie, za ktoré chce vidieť kalendár a 
potvrdí ho tlačidlom. 

  2. Aplikácia 
Pokus o zobrazenie ale vracia sa chybová hláška 
„Za dané obdobie neexistuje kalendár" vráti 
užívateľa späť na hlavnú stránku. 
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Tab.13: Prípady použitia pre zobrazenie sumy na úhradu v IS ESONA (Vlastné spracovanie) 

Názov: PU - 10 Zobrazenie sumy na úhradu 

Popis: Užívateľ si zobrazí prehľad poplatkov za vývoz odpadu za dané 
obdobie 

Hlavní aktéri: Občan 
Vedľajší aktéri:   
Podmienky pre 
spustenie:  

• PU - 7 Prihlásenie do systému  
• PU - 8 Overenie identity 

Nadväzujúci PU: • PU - 9 Zobrazenie vývozov  
• PU - 11 Platba za vývoz 

Hlavný scenár: Číslo Aktér Popis 

  1. Užívateľ Zvolí obdobie, za ktoré chce vidieť prehľad 
poplatkov a potvrdí ho tlačidlom. 

  2. Aplikácia Zobrazí zoznam výsledkov, ktorý zodpovedá 
danému obdobiu. 

Alternatívny scenár: Číslo Aktér Popis 

  1. Užívateľ 
Zadá do vyhľadávacieho poľa špecifickú 
informáciu napr.: typ odpadu a potvrdí tlačidlom 
vyhľadávania. 

  2. Aplikácia Zobrazí zoznam výsledkov, ktorý zodpovedá 
kritériám. 

Chybový scenár: Číslo Aktér Popis 

  1. Užívateľ Zvolí obdobie, za ktoré chce vidieť prehľad 
poplatkov a potvrdí ho tlačidlom. 

  2. Aplikácia 
Pokus o zobrazenie ale vracia sa chybová hláška 
„Za dané obdobie nie sú vymerané žiadne 
poplatky" vráti užívateľa späť na hlavnú stránku. 
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Tab.14: Prípady použitia pre platbu za vývoz odpadu v IS ESONA (Vlastné spracovanie) 

Názov: PU - 11 Platba za vývoz 

Popis: Užívateľ zaplatí poplatok za vývoz odpadu 

Hlavní aktéri: Občan 
Vedľajší aktéri:   
Podmienky pre 
spustenie:  

• PU - 7 Prihlásenie do systému  
• PU - 8 Overenie identity 

Nadväzujúci PU: • PU - 9 Zobrazenie vývozov  
• PU - 10 Zobrazenie sumy na úhradu 

Hlavný scenár: Číslo Aktér Popis 

  1. Užívateľ Zvolí si spôsob platby napr.: platobnou kartou a 
potvrdí tlačidlom „Platba“. 

  2. Aplikácia Prepojí užívateľa na platobný terminál. 

Chybový scenár: Číslo Aktér Popis 

  1. Užívateľ Zvolí si spôsob platby napr.: platobnou kartou a 
potvrdí tlačidlom „Platba“. 

  2. Aplikácia 
Pokus o prepojenie na platobný terminál ale vracia sa 
chybová hláška „Server je momentálne nedostupný“  
vráti užívateľa späť na stránku s poplatkami. 

 

 

 

Tab.15: Prípady použitia pre zobrazenie informácií o vlastných nádobách v IS ESONA (Vlastné 

spracovanie) 

Názov: PU - 12 Zobrazenie informácií o vlastných nádobách 

Popis: Užívateľ si zobrazí informácie o vlastných nádobách, ktoré sú 
priradené k jeho účtu 

Hlavní aktéri: Občan 
Vedľajší aktéri:   
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Podmienky pre 
spustenie:  

• PU - 7 Prihlásenie do systému  
• PU - 8 Overenie identity 

Nadväzujúci PU:   

Hlavný scenár: Číslo Aktér Popis 

  1. Užívateľ 
Zvolí si jednu nádobu zo zoznamu nádob aby videl 
všetky informácie ohľadom tejto nádoby, napr.: typ 
odpadu, veľkosť... 

  2. Aplikácia Zobrazí zoznam. 

Alternatívny scenár: Číslo Aktér Popis 

  1. Užívateľ Zadá do vyhľadávacieho poľa špecifickú informáciu, 
napr.: typ odpadu a potvrdí tlačidlom vyhľadávania. 

  2. Aplikácia Zobrazí zoznam výsledkov, ktorý zodpovedá 
kritériám. 

 

 

 

Tab.16: Prípady použitia pre zobrazenie informácií o odpadoch v IS ESONA (Vlastné spracovanie) 

Názov: PU - 13 Zobrazenie informácií o odpadoch 

Popis: Užívateľ si zobrazí informácie o triedení odpadu 

Hlavní aktéri: Občan 
Vedľajší aktéri:   
Podmienky pre 
spustenie:  

• PU - 7 Prihlásenie do systému  
• PU - 8 Overenie identity 

Nadväzujúci PU:   

Hlavný scenár: Číslo Aktér Popis 
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  1. Užívateľ Zvolí si zo zoznamu typ odpadu, o ktorom chce vedieť 
informácie. 

  2. Aplikácia Zobrazí zoznam výsledkov. 

Alternatívny scenár: Číslo Aktér Popis 

  1. Užívateľ Zadá do vyhľadávacieho poľa špecifickú informáciu 
napr.: poloha a potvrdí tlačidlom vyhľadávania. 

  2. Aplikácia Zobrazí zoznam výsledkov, ktorý zodpovedá 
kritériám. 

 

 

 

Tab.17: Prípady použitia pre zobrazenie polohy v IS ESONA (Vlastné spracovanie) 

Názov: PU - 14 Zobrazenie polohy 

Popis: Užívateľ si zobrazí aktuálnu polohu alebo vyhľadá zónu v ktorej sa 
nachádza.  

Hlavní aktéri: Občan 
Vedľajší aktéri:   
Podmienky pre 
spustenie:  

• PU - 7 Prihlásenie do systému  
• PU - 8 Overenie identity 

Nadväzujúci PU:   

Hlavný scenár: Číslo Aktér Popis 

  1. Užívateľ Zvolí si vyhľadávanie podľa aktuálnej polohy. 

  2. Aplikácia Zobrazí jeho aktuálnu polohu a uloží ju do 
pamäti.  

Alternatívny scenár: Číslo Aktér Popis 
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  1. Užívateľ Zvolí si zo zoznamu zónu, v ktorej sa nachádza. 

  2. Aplikácia Zobrazí jeho zónu a uloží ju do pamäti.  

Chybový scenár: Číslo Aktér Popis 

  1. Užívateľ Zvolí si vyhľadávanie podľa aktuálnej polohy. 

  2. Aplikácia 
Pokus o načítanie aktuálnej polohy, ale vracia 
chybovú hlášku: „Poloha nie je dostupná“ vráti 
užívateľa na hlavnú stránku 

 

 

 

Tab.18: Prípady použitia pre kontaktovanie obce v IS ESONA (Vlastné spracovanie) 

Názov: PU - 15 Kontaktovanie obce 

Popis: Užívateľ kontaktuje iného užívateľa, aby podal žiadosť, oznámenie 
alebo podnet. 

Hlavní aktéri: Občan 
Vedľajší aktéri:   
Podmienky pre 
spustenie:  

• PU - 7 Prihlásenie do systému  
• PU - 8 Overenie identity 

Nadväzujúci PU:   

Hlavný scenár: Číslo Aktér Popis 

  1. Užívateľ 
Zadá do poľa príjemca užívateľa, ktorému chce 
napísať správu a do textového poľa zadá správu alebo 
prílohu. Následne potvrdí tlačidlom.  

  2. Aplikácia Odošle správu príslušnému užívateľovi a zobrazí 
hlášku „Správa úspešne odoslaná.“. 

Chybový scenár 1: Číslo Aktér Popis 
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  1. Užívateľ 
Zadá do poľa príjemca užívateľa, ktorému chce 
napísať správu a do textového poľa zadá správu alebo 
prílohu. Následne potvrdí tlačidlom. 

  2. Aplikácia 
Vracia chybovú hlášku „Zadaný užívateľ neexistuje“ a 
je umožnené, aby užívateľ mal nový pokus o 
vyhľadávanie. 

Chybový scenár 2: Číslo Aktér Popis 

  1. Užívateľ 
Zadá do poľa príjemca užívateľa, ktorému chce 
napísať správu a do textového poľa zadá správu alebo 
prílohu. Následne potvrdí tlačidlom.  

  2. Aplikácia 
Vracia chybovú hlášku „Priložený súbor je veľmi 
veľký“ a je umožnené, aby užívateľ mal nový pokus o 
vyhľadávanie. 

 

 

 

Tab.19: Prípady použitia pre reklamáciu v IS ESONA (Vlastné spracovanie) 

Názov: PU - 16 Reklamácia 

Popis: Užívateľ žiada o reklamáciu v prípade poškodenia jeho majetku v 
priebehu vývozu odpadu. 

Hlavní aktéri: Občan 
Vedľajší aktéri: Obec/mesto 
Podmienky pre 
spustenie:  

• PU - 7 Prihlásenie do systému  
• PU - 8 Overenie identity 

Nadväzujúci PU: PU - 3 Riešenie reklamácie 

Hlavný scenár: Číslo Aktér Popis 

  1. Užívateľ 
Zadá do príslušného poľa všetky údaje o reklamácií, v 
prípade potreby priloží fotografie a potvrdí odoslanie 
reklamácie tlačidlom. 

  2. Aplikácia Odošle reklamáciu. 

Chybový scenár: Číslo Aktér Popis 
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  1. Užívateľ 
Zadá do príslušného poľa všetky údaje o reklamácií, v 
prípade potreby priloží fotografie a potvrdí odoslanie 
reklamácie tlačidlom. 

  2. Aplikácia Pokus o odoslanie a vracia chybovú hlášku 
„Odosielanie zlyhalo." 

Chybový scenár 2: Číslo Aktér Popis 

  1. Užívateľ 
Zadá do príslušného poľa všetky údaje o reklamácii, v 
prípade potreby priloží fotografie a potvrdí odoslanie 
reklamácie tlačidlom. 

  2. Aplikácia Pokus o odoslanie ale vracia chybovú hlášku 
„Priložený súbor je veľmi veľký." 

 

 

 

Tab.20: Prípady použitia pre pridanie/zmenu nádoby v IS ESONA (Vlastné spracovanie) 

Názov: PU - 17 Pridanie/zmena nádoby 

Popis: Užívateľ žiada o pridanie novej nádoby/zmenu aktuálnej nádoby.  

Hlavní aktéri: Občan 
Vedľajší aktéri: Obec/mesto 
Podmienky pre 
spustenie:  

• PU - 7 Prihlásenie do systému  
• PU - 8 Overenie identity 

Nadväzujúci PU: PU - 6 Overenie nádoby 

Hlavný scenár: Číslo Aktér Popis 

  1. Užívateľ Vyplní údaje o novej nádobe/mení údaje nádoby do 
príslušných polí a potvrdí ich tlačidlom. 

  2. Aplikácia Odošle žiadosť na overenie príslušnej osobe. 

Chybový scenár: Číslo Aktér Popis 
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  1. Užívateľ Vyplní údaje o novej nádobe/mení údaje nádoby do 
príslušných polí a potvrdí ich tlačidlom. 

  2. Aplikácia 
Pokus o odoslanie ale vracia chybovú hlášku „Nie sú 
vyplnené všetky polia“ a ponecháva užívateľa na 
aktuálnej stránke. 

 

 

 

Tab.21: Prípady použitia pre výber intervalu vývozu v IS ESONA (Vlastné spracovanie) 

Názov: PU - 18 Výber intervalu vývozu 

Popis: Užívateľ si vyberie v akom časovom rozmedzí má byť jeho odpad 
vyvážaný. 

Hlavní aktéri: Občan 
Vedľajší aktéri:   
Podmienky pre 
spustenie:  

• PU - 7 Prihlásenie do systému  
• PU - 8 Overenie identity 

Nadväzujúci PU:   

Hlavný scenár: Číslo Aktér Popis 

  1. Užívateľ Zvolí si interval zo zoznamu možností a potvrdí 
tlačidlom 

  2. Aplikácia Uloží zmenu a vypíše hlášku „Vaše zmeny boli 
uložené.“ 

Chybový scenár 1: Číslo Aktér Popis 

  1. Užívateľ Zvolí si interval zo zoznamu možností a potvrdí 
tlačidlom 

  2. Aplikácia Pokus o uloženie zmeny ale vracia chybovú hlášku 
„Neboli uskutočnené žiadne zmeny.“ 

Chybový scenár 2: Číslo Aktér Popis 



 

49 
 

  1. Užívateľ Zvolí si interval zo zoznamu možností a potvrdí 
tlačidlom. 

  2. Aplikácia Pokus o uloženie zmeny ale vracia chybovú hlášku 
„Aktuálne nie je povolené vykonávať zmeny.“ 

 

 

 

 

V tejto časti sa zameriavam na finančnú stránku tohto projektu z pohľadu dodávateľa. 

Taktiež spomeniem niektoré benefity, ktoré nasadenie tohto informačného systému so 

sebou prináša. 

4.3.1 Náklady na IS ESONA 

Celkové náklady na tento informačný systém vychádzajú z vývoja, implementácie 

a podpory. Vývoj potom rozlišujeme na jednotlivé časti, a to proces tvorby a testovanie. 

 

Tab.22: Náklady na IS ESONA (Vlastné spracovanie) 

  
Vývoj  

Implementácia Podpora Analýza 
požiadavkov Proces tvorby Testovanie 

Cena za hodinu 
(eur) 4,50 € 55 € 45 € 50 € 45 € 

Doba trvania 
(hod) 100 1 800 650 1 950 400 

Spolu 450 € 99 000 € 29 250 € 97 500 € 18 000 € 
 

V tabuľke č. 22 je vidieť prehľad nákladov na vytvorenie tohto informačného systému, 

ktoré sú rozdelené do jednotlivých častí. Celkové náklady na tento systém sú 244 200€, 

ako vyplýva z tabuľky. Do tejto ceny som započítala aj podporu pre tento systém, ktorá 

je stanovená na 4 roky, ak by v budúcnosti nastali problémy.  
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4.3.2 Prínosy IS ESONY 

IS ESONA prináša mnoho benefitov, hlavne z pohľadu obce. Napomáha obciam mať 

podrobný prehľad o procesoch vytvárania, separovania a zberu odpadu. Obce majú 

prístup k celkovej evidencii odpadu na ich území, čo im umožňuje zabezpečiť efektívny 

množstvový zber, ktorý motivuje občanov k triedeniu odpadu. Taktiež vie obec zistiť, aké 

množstvo zmesového komunálneho odpadu je u nich vyprodukované. 

Obec má prístup aj k informáciám o jednotlivých odpadových nádobách jednotlivých 

platiteľov. Tento prístup umožňuje obci kontrolovať, či občan nevyužíva viac nádob ako 

je evidovaných. Obrázok č.11 ukazuje, ako zásluhou IS ESONA vie obec znížiť množstvo 

vyvezeného komunálneho zmesového odpadu a zvýšiť triedenie odpadu, čo znamená 

nižšie poplatky za odvoz a skládkovanie ako pre obec, tak pre občana. Zároveň sa 

vytvárajú podmienky do budúcna na zvyšovanie miery separácie odpadu. 

Mesto Senec, ktoré vyskúšalo IS ESONA medzi prvými, ušetrilo počas krátkeho 

využívania tohto systému, približne 4 mesiace, 119 520 € za vývoz komunálneho odpadu. 

Taktiež produkcia komunálneho zmesového odpadu klesla o 750 ton, pričom narástol 

objem triedeného odpadu o 410 ton. 

 

  Obr. č. 11 : Prínosy IS ESONY pre obec na rok(Vlastné spracovanie) 
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Z pohľadu občana je prínos v prehľadnosti vývozov ako zmesového odpadu, tak aj 

triedeného. Občan si v IS ESONA vie nastaviť interval, ako často chce, aby mu smeti 

vyvážali a tiež má možnosť si nastaviť upozornenia, kedy bude ktorá nádoba vyvážaná, 

aby ju vedel pripraviť. Zároveň občan má aj prehľad o platbách za vývoz odpadu a vie si 

skontrolovať, či platí za skutočne realizované vývozy.  
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ZÁVER 

V tejto bakalárskej práci je navrhnutá časť informačného systému ESONA, ktorý je 

zameraný na správu vývozu odpadu. V priebehu celej práce bol kladený dôraz na 

dodržiavanie požiadaviek zadávateľa, ktoré prispeli k špecifikácii celkového 

informačného systému.  

Začiatok tejto práce obsahuje teóriu, ktorá je potrebná pre pochopenie tejto problematiky. 

Nasleduje druhá časť, ktorá analyzuje prostredie spoločnosti MIM, s.r.o.. Spolu s prvou 

časťou tvorí dobrý základ k tretej časti tejto bakalárskej práci.  

Návrh sám o sebe pozostáva z niekoľkých krokov, ktoré na seba nadväzujú a sú uvedené 

v mojej práci. Na začiatku som analyzovala požiadavky zadávateľa, ktoré boli použité na 

vytvorenie diagramu use case a tabuliek prípadov využitia. Taktiež boli tieto požiadavky 

využité na znázornenie architektúry informačného systému ESONA. Na záver som do 

svojej práce zahrnula aj celkové ekonomické zhodnotenie tohto projektu a jeho benefity 

pre obce, mestá a občana. 
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