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Projekty a riešenia skupiny NTG v roku 2015 
 
 
Projekt: IS RDS (IS pre Reformu Daňovej správy) 
Na prelome rokov 2014-2015 bol úspešne zavedený do prevádzky projekt Read-Only RDS pre FS SR: 
Naša dcérska spoločnosť Novitech Tax. s.r.o. zabezpečuje komplexnú podporu prevádzky 
a rozvoja v zmysle legislatívnych zmien. Systém slúži ako archív a podpora pre súčasný ISFS 
(Informačný systém Finančnej správy SR). Bol pripravený prechod na grafický IS GoDIS poskytujúci 
nové grafické rozhranie s vyšším komfortom pre užívateľa plne pokrývajúci funkčnosť IS RDS. 
 
Projekt: VšZP ADMIS (Administratívny IS) 
Okrem zabezpečovania štandardnej prevádzky subsystému ADMIS bolo do hromadnej prevádzky 
odovzdané Centrálne úložisko dokumentov (CUD), ktoré poskytuje služby pre všetky subsystémy 
Komplexného informačného systému VšZP v rámci napĺňania strategického cieľa, ktorým je 
elektronizácia papierového úradu a tým minimalizácia súčasnej spotreby papiera vo všetkých 
oblastiach organizácie. V rámci podpory prevádzky bol zabezpečovaný drobný rozvoj modulov CSU 
(Centrálna správa používateľov), SK (Správa konfliktov) a UD (Úložisko interných dokumentov na 
platforme MS SharePoint).  
 
Projekt KRUZ (Komunikácia s Registrom Účtovných Uzávierok) 
Informačný systém zabezpečujúci prijatie účtovných závierok a ich súčastí prostredníctvom daňových 
úradov finančnej správy elektronickou, resp. papierovou formou. Po doručení sú vykonané definované 
kontroly a v prípade korektného podania sú účtovné závierky následne preposlané do registra 
účtovných závierok, kde sú podľa typu zverejnené vo verejnej, resp. privátnej časti. V prípade 
nekorektného podania sú identifikované príčiny a správca dane na základe tejto analýzy údajov zaháji 
príslušné konanie voči daňovému subjektu 
 
Projekt VIES (VAT Information Exchange System) 
Rozvoj a podpora prevádzky systému VIES a jeho napojenie na ISFS SR. Budovanie jednotného trhu 
v rámci krajín Európskej únie malo za následok zrušenie kontrol pohybu tovaru na hraniciach medzi 
členskými štátmi EÚ. Zrušenie hraničných kontrol prinieslo niekoľko pozitívnych prvkov ako je 
samotné zjednodušenie výmeny tovarov, odbúranie veľkého množstva dokumentov a v konečnom 
dôsledku aj zníženie cien vymieňaných tovarov. Aby sa však zabránilo možným podvodom v súvislosti 
s neexistenciou kontroly na hraniciach, je v rámci EÚ vybudovaný systém VIES, ktorý umožňuje: 

 firmám získať rýchlo potvrdenie o platnosti registrácie DPH ich súčasných resp. potenciálnych 
obchodných partnerov, 

 zamestnancom daňovej správy monitorovať a kontrolovať toky intrakomunitárnych obchodov  
s cieľom odhaliť všetky možné podvody, 

Projekt VREF (VAT Refund) 
Rozvoj a podpora prevádzky informačný systém na podporu vratiek DPH v rámci EÚ.  
VREF obsahuje 4 základné moduly:  

 Prijatie žiadostí od tuzemských žiadateľov 
 Spracovanie a odoslanie údajov do jednotlivých členských štátov EÚ 
 Príjem žiadostí od zahraničných žiadateľov z krajín EÚ 
 Spracovanie  žiadostí od zahraničných žiadateľov z krajín EÚ 

 
Projekty: VSE/RWE – WEB aplikácie 
Pochôdzky – aplikácia určená na plánovanie, evidenciu a vyhodnocovanie pochôdzok (interný audit) 
vykonávaných v súlade s BOZP. Súčasťou aplikácie je evidencia a sledovanie plnenia úloh 
vyplývajúcich zo zistení počas pochôdzok. Aplikácia je v prevádzke od roku 2011. V roku 2015 bola 
poskytovaná aplikačná podpora. 
VLaK  -  Vzdelávanie, lekárske prehliadky a kvalifikácie. 
V roku 2012 bol realizovaný projekt na vývoj  a dodávku riešenia. Riešenie bolo nasadené koncom 
roka do skúšobnej prevádzky.  
Aplikácia pokrýva 3 hlavné oblasti: 

a. Kompetenčný manažment – správa požadovaných kompetencií na pracovných miestach 
a sledovanie aktuálneho stavu kompetencií jednotlivých zamestnancov 



b. Lekárske prehliadky - plánovanie lekárskych prehliadok, objednávanie zamestnancov na 
lekárske prehliadky, spracovanie výsledkov lekárskych prehliadok ako aj sledovanie 
finančného plánu lekárskych prehliadok. 

c. Vzdelávanie  - plánovanie vzdelávacích aktivít, podpora organizovania konkrétnych 
vzdelávacích akcií, prihlasovanie zamestnancov na vzdelávaciu akciu, schvaľovanie účasti 
zamestnancov ich nadriadenými, evidovanie výsledkov vzdelávacích akcií a sledovanie 
finančného plánu vzdelávania 

V roku 2015 bola poskytovaná aplikačná podpora. 
Na základe požiadavky používateľov bola dopracované nová časť aplikácie určená na evidenciu 
a sledovanie nameraných hodnôt faktorov práce a pracovného prostredia. Legislatívna úprava si 
vyžiadala zmenu v posudku z lekárskej prehliadky vykonávanej pracovnou zdravotnou službou. 
Helpdesk KAM  - aplikácia určená pre spracovanie požiadaviek korporátneho zákazníka VSE 
zamestnancom Back Office. V roku 2014 sa realizovala analýza a implementácia aplikácie. Aplikácia 
poskytuje nasledovné funkcionality: prijatie novej požiadavky z externého portálu, zadanie novej 
požiadavky, spracovanie požiadavky, sledovanie termínov, notifikovanie zákazníka, komunikácia so 
zákazníkom, evidovanie sprievodnej dokumentácie, prehľady požiadaviek. V roku 2015 bola 
poskytovaná aplikačná podpora aplikácie a boli dopracované rozšírenia poskytovanej funkcionality. 
Významnou zmenou bolo dopracovanie sledovania priebehu procesu vybavovania požiadavky 
zákazníka  a doplnenie dashboardu pre koordinátora spracovania požiadaviek. 
HR Formuláre  - v roku 2015 bol vypracovaný analytický dokument obsahujúci detailnú špecifikáciu 
biznis požiadaviek pre implementáciu aplikácie elektronické schvaľovanie HR formulárov. 
Konkrétne sa jedná o formuláre:   

 Žiadosť o zriadenie pracovného miesta 
 Návrh na zmenu pracovného a mzdového zaradenia. 

Špecifikácia biznis požiadaviek v tomto analytickom dokumente má slúžiť ako podklad pre 
vypracovanie technickej špecifikácie a následný vývoj aplikácie. 
 
Projekt: Analýza služieb v oblasti stavebného konania, územného plánovania a plánovania 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja.  
Dcérska spoločnosť pFlow s.r.o. poskytla nasledovné poradenské služby v rámci analýzy ISV 
(Informačný systém výstavby):  

 procesný model súčasného stavu v oblasti územného plánovania, stavebného konania 
a programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

 analýza dátových tokov medzi subjektmi zapojenými v príslušných procesoch 
 vypracovanie požiadaviek na riešenie IS, ktoré bude podporovať procesy v oblasti programu 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
 procesný model budúceho stavu (optimalizovaný procesný model) v oblasti programu 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
 
Projekty: Manažérske informačné systémy 
V roku 2015 Novitech pokračoval v implementácií manažérskych IS. Implementovali sme nasledujúce 
riešenia: 

 KOMFOS (veľkoobchod a sieť maloobchodných predajní) – vytvorenie hodnotiaceho modelu 
pre veľkoobchod a maloobchod, model hodnotenia mesačných, kvartálnych a ročných 
bonusov 

 Tauris (výroba a distribúcia mäsových výrobkov) – hodnotenie nákupu, hodnotenie predaja a 
kalkulácia spätných bonusov 

 Anavek (dovozca a distribútor strešných okien) – analýza predaja, monitoring faktúr 
 L&L trading (predaj stavebnín) – štatistiky predaja 
 Lumarkt (dovozca a distribútor konzervovaných potravín) – sledovanie zásob a ich 

obrátkovosť  
 Kosit (spracovanie odpadu) – spracovanie a kontrola kontrolného výkazu DPH, obratov na 

sklade a investičného majetku 
 Mirad (sieť predajní) – hodnotenie predaja 
 PIMA (distribúcia nápojov) – riešenie pre evidenciu obalov 
 UJD (Úrad jadrového dozoru) – hodnotenie zmlúv, objednávok, faktúr 
 Podpora a rozvoj riešení u existujúcich zákazníkov (MilkAgro, Noema, Inmedia, Impol, 

ProCare) 

 
 



Projekty: 121view  
Okrem už zavedených projektov sledovania a vyhodnocovania návštevnosti pre obchodné centrá 
a malo-obchodné reťazce, boli rozvíjané služby v oblasti VCA (Video Content Analytics), a to: sArea 
v oblasti security: automatické otváranie brán a dverí na základe rozpoznania tváre či rozpoznania 
evidenčného čísla vozidla. Implementovali sme pilotný projekt iTraffic pre automatickú tvorbu štatistík  
z dopravy, výpočet priemernej čakacej doby vozidiel na jednotlivých križovatkách a automatické 
vyhodnocovanie nehôd a  dopravných priestupkov. Bol navrhnutý a odsimulovaný algoritmus 
inteligentného riadenia križovatiek na základe štatistík a reálneho stavu vozidiel pred križovatkou. 
 
Projekt: InnoCreate 
Novitech v konzorciu pod vedením EBN (European Business Network) na podporu/akceleráciu 
začínajúcich firiem z oblasti inovatívneho kreatívneho priemyslu v krajinách EU. Projekt je financovaný 
z prostriedkov EU v rámci H2020 (644386). 
 
Projekty: CASE_ERP 
V roku 2015 sme úspešne pokračovali v podpore podnikového informačného systému CASE*ERP 
u našich existujúcich zákazníkov (Kosit, Komárno - mestské podniky, UJD, IPR) . ERP balík je 
určený pre riadenie stredne veľkých spoločností s potrebou spracovania veľkého objemu dát. Je 
postavený na báze CASE technológie v prostredí databázy firmy ORACLE. 
 
Projekty: Kolaboračné riešenia na platforme MS SharePoint 
Interne používame systém na spracovanie ponúk, riadenie projektov a inovácií. V roku 2015 sme 
zabezpečovali podporu na implementovaný systém: 

 služobných ciest u zákazníka (Úrad pre reguláciu elektronických  komunikácií 
a sieťových služieb),  

 riadenia hotela, reštaurácie a školiaceho centra (TeleDom) 
 riadenie predaja, fotografov a bonusov pre GIV (Google Interior View) pre eContent Store 

 
Projekt Exis 
Exekútorský informačný systém je aplikácia určená pre pracovníkov exekútorských úradov. Slúži na 
evidenciu a realizáciu úkonov vykonávaných v rámci exekučných konaní. Exis zabezpečuje kompletnú 
elektronizáciu  exekučného konania, prepojenie na centrálne registre obyvateľov a exekúcií, 
automatické lustrácie nehnuteľností, vozidiel, účtov v bankách, prepojenia na Sociálnu a zdravotné 
poisťovne. 
 
Projekt Exis-SP 
Informačný systém Exekúcie podľa správneho poriadku pre samosprávu (EXIS-SP) je komplexný 
informačný systém podporujúci výkon exekúcií a súvisiacich procesov podľa Zákona o správnom 
konaní (správny poriadok) č. 71/1967 Zb. a je určený pre úrady miestnej samosprávy.  
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Doplňujúce finančné ukazovatele spoločnosti NOVITECH a.s. 
 
Vybrané finančné ukazovatele za NOVITECH a.s. 2013 2014 2015 
Pridaná hodnota (v €) 460 437 766 237 278 532 
EBIT DA (v €) 74 684 476 158 22 635 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (v  €) 1 878 809 1 403 568 1 566 512 
ROA (v %) 64,873 57,020 65,009 
ROE (v %) 73,062 65,486 69,243 
Pohotová likvidita 0,25 0,14 0,15 
Bežná likvidita 4,88 2,68 3,53 
Celková likvidita 4,88 2,68 3,53 
Čistý pracovný kapitál (v €) 1 089 960 445 489 331 801 
Doba obratu krátkodobých pohľadávok (v dňoch) 433 123 165 
Obrat (využitie) celkových aktív 0,383 0,882 0410 
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Kontakty  

NOVITECH a.s. 
Moyzesova 58 
040 01 Košice 
Tel. : +421/55 3274 111  
Fax : +421/55 622 10 43 
www.novitech.sk 

Novitech Tax, s.r.o. 
Moyzesova 58 
040 01 Košice 
Tel.: +421/55 3274 234  
Fax: +421/55 3274 247 
www.tax.novitech.sk 

pFlow, s.r.o. 
Moyzesova 58 
040 01 Košice 
Tel.: +421/55 3274 283 
www.pflow.sk 

BPM Consulting, s.r.o. 
Timonova 27 
040 01 Košice 
Tel.: +421/55 7898 407  
Tel.: +421/55 3274 431 
Fax: +421/55 7898 407 
www.bpmc.sk 

121view Europe s.r.o.  
Moyzesova 58 
040 01 Košice 
Tel. : +421/55 3274 214  
Fax : +421/55 622 10 43 
www.121view.eu 
 
e-Content Store Sarl. 
89E Parc d' Activities 
L-8308  Capellen 
Luxembourg  
Tel: + 35/ 2 269 535 63  
www.econtent.lu 
 
NOVITECH Partner s.r.o. 
Moyzesova 58 
040 01 Košice 
Tel.: +421/55 3274 400  
Fax: +421/55 3274 429 
www.teledom.sk 
 
NOVITECH Nové Zámky, s.r.o. 
Komárňanská cesta 1 
940 64 Nové Zámky 
Tel.: +421/35 6400 822  
Fax: +421/35 6400 822 
www.nz.novitech.sk 
 
 
 



 
NOVITECH Banská Bystrica, s.r.o. 
Medený Hámor 15 
974 01 Banská Bystrica 
Tel.: +421/48 4123 013-14 
Fax: +421/48 4123 015  
 


