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Výročná správa za rok 2011
Úvod
Pre našu spoločnosť bol rok 2011 rokom zásadnej revízie a následnej konsolidácie
podnikateľských aktivít, ako aj rokom hľadania nových foriem spolupráce s kľúčovým klientom –
Mestom Trnava. V prvej polovici roka nastúpil do vedenia spoločnosti ako jej nový konateľ Ing.
Mgr. Juraj Trokan, ktorý svojim novým pohľadom na vec obohatil niektoré naše doterajšie
postupy. Následne sme v spolupráci s externými partnermi vykonali audit bezpečnosti
informačných systémov ako aj účtovný a daňový audit spoločnosti, aby sme definovali slabé
miesta v našej činnosti.
Vo vzťahu k našim najväčším projektom sme zaznamenali striedavé úspechy. Ako prvá
prebehla v uplynulom roku stabilizácia serverovskej infraštruktúry na požadovanú úroveň
a dodávka nového kapacitne výkonnejšieho diskového poľa. Nasledoval náročný proces
prípravy, vývoja a následnej implementácie nového portálu mesta. Sklamaním pre nás
nepochybne bolo stroskotanie niekoľkomesačných príprav na zásadný upgrade geografického
informačného systému, ktorého riešenie sa posúva do tohto roku.
V uplynulom roku sme sa snažili urobiť aj čosi viac pre našich klientov zo segmentu
základných škôl, pre ktorých bolo zriadených 242 nových e-mailových adries a nastavené
štandardy v mailovej komunikácii. Za účelom rozšírenia zákazníckeho portfólia sme v uplynulom
roku začali poskytovať na našej optickej infraštruktúre dodávku internetu pre segment malých
firiem. Našich „sieťarov“ osobitne zamestnávala predovšetkým dostavba Mestského
priemyselného a technologického parku, pre ktorý sme realizovali montáž slaboprúdových
rozvodov a dodávku technológií.
Rok 2011 bol rokom mnohých výziev i sklamaní, rutiny i nečakaných udalostí. Mnoho
vecí sa nám podarilo dotiahnuť do úspešnej implementácie, ešte viac úloh však nepochybne
stojí pred nami. Aj preto si záverom dovolím poďakovať všetkým zamestnancom spoločnosti za
ich námahu, lojálny prístup a predovšetkým za kvalitne vykonanú prácu v roku 2011.

Mgr. Rastislav Mráz
konateľ spoločnosti
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PRODUKTOVÉ PORTFÓLIO
1. Outsourcing IKT pre mesto Trnava
Outsourcing IKT pre Mesto Trnava ako kľúčového zákazníka a vlastníka spoločnosti v jednej
osobe je realizovaný na základe dlhodobej SLA zmluvy. SLA zmluva stanovuje predovšetkým
podmienky pre prevádzkovanie hardvéru a softvéru a ich pravidelný upgrade, objem služieb,
kategorizáciu služieb, reakčné doby, miesto plnenia, pravidelné peňažné plnenie za outsourcing,
plnenie za naviac výkony, sankcie, a iné.
Procesy v oblasti správy a prevádzky IKT pre mestský úrad, mestskú políciu a materské
školy tak dostali novú kvalitu zavedením zákazníckeho prístupu a pravidelným monitorovaním
dohodnutých časových intervalov pre riešenie incidentov. V rámci prevádzkovania SLA služieb
pre mesto Trnava boli zabezpečované predovšetkým tieto činnosti:
 správa HW
 správa SW
 servisná činnosť pre užívateľov prostredníctvom aplikácie heldesk
 správa LAN, telefónov a internetu
 vzdelávanie
 užívateľská podpora
 zálohovanie a bezpečnosť
 výmena fyzicky a morálne opotrebovaného hardvéru
Ďalej boli ako súčasť outsourcingu IKT pre mesto Trnava zo strany našej spoločnosti
vykonávané viaceré činnosti, ktoré si vyžiadali prevádzkové požiadavky zákazníka ako aj
okolnosti majúce vplyv na nepretržitú a bezporuchovú prevádzku informačných systémov.
V roku 2011 to boli predovšetkým tieto aktivity:


zvýšenie kapacity blade servera + nákup licencií operačného systému pre servery a
virtulizačného nástroja



výmena diskového poľa



obstaranie nového zálohovacieho systému



implementácia nových e-gov modulov v rámci ISS



implementácia radius servera pre zvýšenie bezpečnosti počítačovej siete a zefektívnenie
monitoringu siete
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zriadenie alternatívnej internetovej konektivity vrátane automatického preklápania konektivít
preškolenie všetkých zamestnancov MsÚ



implementácia nového portálu mesta (v spolupráci s dodávateľom sme vytvorili moderný
prezentačný a komunikačný nástroj spĺňajúce tak požiadavky užívateľom a administrátorov
ako aj príslušnej legislatívy stanovujúcej štandardy pre webové sídla orgánov verejnej
správy)



výmena dochádzkového terminálu na radnici



zabezpečovanie online internetového vysielania zasadnutia MZ vrátane spracovania a
publikovania záznamu



upgrade hotspot servera a 16 wifi vysielacích zariadení

Vývoj incidentov vložených do aplikácie HelpDesk v rokoch 2008 až 2011:
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Nižší počet incidentov v uplynulom roku naznačuje predovšetkým zvýšenie kvality klientských
staníc vykonaním hromadného upgrade, resp. výmeny PC na konci roku 2010, s ktorým bola
spojená tiež reinštalácia na nový operačný systém, a nový kancelársky balík pre užívateľov ako
aj slabá disciplinovanosť klientov zapisovať incidenty do aplikácie helpdesk.
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Požiadavky v roku 2011
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B - Požiadavky
používateľov
C - Špeciálne
požiadavky

2. SLA služby pre mestské organizácie
Realizáciu služieb pre mestské organizácie sme vykonávali na základe SLA zmlúv
o prevádzkovaní IKT pre 9 základných škôl, 2 základné umelecké školy, Centrum voľného času
– Kalokagatia, Zariadenie pre seniorov a spoločnosť Mestská televízia Trnava, s.r.o.. SLA
zmluvy stanovujú úroveň poskytovania servisných služieb, ktoré sú realizované na výpočtovej
techniky určenej pre administratívne účely a zahŕňa predovšetkým pravidelné inštalácie nových
verzií a aktualizácií ekonomických informačných systémov, riešenie hardwérových, softwérových
a sieťových problémov, zálohovanie dát a poradenstvo. V prípade zmluvy so spoločnosťou
Mestská televízia Trnava, s.r.o. ide predovšetkým o zabezpečenie optického prepoja z miesta
tvorby na vysielač terestriálneho signálu vrátane servisu nevyhnutných prenosových zariadení
a podporu pri realizácii priameho vysielania. V rámci ďalších aktivít produktu SLA služieb pre
mestské organizácie boli realizované aj tieto činnosti:
 riešenie problémov s LAN sieťou na viacerých objektoch
 vzdialená správa PC
 implementácia nových webových sídiel pre ZŠ
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 spolupráca pri zavedení wifi v budovách ZŠ
 zriadenie 242 nových e-mailových adries pre organizácie v subdoméne trnava.sk
 implementácia webových sídiel vrátane e-gov modulu pre ZpS a SSS

3. Iné produkty

Činnosť spoločnosti TT – IT, s.r.o. bola v roku 2011 obohatená o ďalšie produktové
portfólio, ktoré zásadným spôsobom vstúpili do hospodárenia spoločnosti a zahŕňajú
predovšetkým tieto aktivity:


zabezpečovanie hlasových služieb a služby internetu v rámci organizácií vo sfére vplyvu
mesta



poskytovanie internetu komerčným klientom



poskytovanie SLA služieb pre Základnú školu s materskou školou v Špačinciach



aktualizácia dát TMM a GIS vrátane aktualizácie dát zelene



predaj výpočtovej techniky



prenájom nenasvietených optických vlákien



montáž slaboprúdových rozvodov a IKT technológií v rámci výstavby Mestského
priemyselného a technologického parku



prenájom školiacej miestnosti

4. Ostatné projetky
Spoločnosť TT – IT, s.r.o. zabezpečovala v rámci svojej činnosti v roku 2011 na požiadavku
jediného vlastníka Mesta Trnava prípravu viacerých rozvojových projektov v oblasti IKT. Išlo
predovšetkým o tieto projektové aktivity:
 príprava zadania pre obstaranie nového geografického informačného systému pre mesto
Trnava
 spolupráca pri implementácii projektu „Komplexná podpora CR v meste Trnava“
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ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNA POLITIKA
V roku 2011 bol priemerný počet zamestnancov spoločnosti 10,6. Počas tohto roka prišlo
k výmene na poste zamestnanca oddelenia marketingu a projektov ako aj zamestnanca IKT
podpory pre segment základných škôl. Z pôvodných zamestnancov mesta Trnava spoločnosť
zamestnávala v roku 2011 štyroch zamestnancov v rámci oddelenia podpory IKT,
administratívneho zamestnanca a riaditeľa spoločnosti. Nárazové práce spojené
s predovšetkým s aktualizáciou dát TMM a GIS boli vykrývané tiež prijatím niekoľkých
zamestnancov formou na dohody mimo pracovný pomer. V zmysle platného organizačného
poriadku je štruktúra zamestnancov spoločnosti k 31.12.2011 nasledovná:






Riaditeľ = 1
Oddelenie administratívy a ekonomiky = 1
Oddelenie vnútornej správy = 0,3
Oddelenie marketingu a projektov = 0,3
Oddelenie podpory IKT = 8

Pomer mužov a žien spoločnosti:

Muži 9

Ženy 2

Pomer vysokoškolsky a stredoškolsky vzdelaných zamestnancov:

Vysokoškolské 7

Stredoškolské 4

Vzdelávanie zamestnancov spoločnosti TT–IT, s.r.o. bolo realizované v roku 2011
nasledovným spôsobom:
-

samoštúdium prostredníctvom odoberanej odbornej literatúry,
preškolenie odborne spôsobilej osoby pre používanie aukčnej siene ,
účasť na metodickom dni informatikov ,

V rámci sociálnej politiky spoločnosť TT – IT, s.r.o. prispieva zamestnancom na doplnkové
dôchodkové poistenie a prostredníctvom tvorby sociálneho fondu prispieva predovšetkým na
stravovanie zamestnancov. Spoločnosť zorganizovala pre zamestnancov tiež 2 výjazdové
pracovné a plánovacie porady.
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EKONOMIKA SPOLOČNOSTI

 Súvaha k 31. 12. 2011
 Výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2011
 Štruktúra výnosov za rok 2011
 Poznámky k účtovnej závierke
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2. Výkaz ziskov a strát k 31.12.2011
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3. Štruktúra výnosov za rok 20 11
Tržby v Eur (bez DPH)

2009

2010

Prenájom optickej siete

34 882,00

63 571,00

121 235,00

Aktualizácia dát GIS

35 000,00

35.000,00

40 833,00

Služby SLA pre mesto

496 037,00

502 244,00

492 802,00

SLA služby pre organizácie

16 485,00

22 944,00

25 325,00

Telekomunikačné služby a internet

13 183,00

18 670,00

15 082,00

Predaj tovarov

14 031,00

17 798,00

3 279,00

Školiace služby

0

7 040,00

0

Práce pre Mestský priemyselný a
technologický park

0

64 572,00

169 910,00

1 788,00

3 512,00

3478,00

611 406,00

735 351,00

871 944,00

Ostatné
Spolu

0,4%
0,38%

13,9%
19,49%

1,73%

2011

Prenájom optickej
siete

4,68%

Aktualizácia dát
GIS
Služby SLA pre
mesto

2,9%
56,52%

SLA služby pre
organizácie
Telekomunikačné
služby a internet
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