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TT – IT s.r.o.

Výročná správa za rok 2012
Úvod
Rok 2012 pre našu spoločnosť bol rokom vysvetľovania vzájomných pozícií, úloh
a očakávaní zo strany nášho jediného vlastníka Mesta Trnava. Absolvovali sme externý audit
majetku, kontrolu zo strany hlavného kontrolóra Mesta Trnava ako aj sériu pracovných stretnutí
s primátorom mesta. Vo vzťahu k poskytovaniu služieb pre našich zákazníkov však možno
hodnotiť uplynulý rok ako rok štandartný - rutinný.
Čo sa týka investičnej činnosti spoločnosti dá sa povedať, že prišlo k jej obmedzeniu
s výnimkou niektorých dohodnutých rozvojových projektov ako aj nevyhnutných výmen
hardvéru. Sme hrdí na zásadný posun v projekte rozvoja Geografického informačného systému
mesta vrátane jeho prepojenia na Informačný systém samosprávy i na ďalšie úspešné projekty.
Osobitne nás zamestnával aj Mestský priemyselný a technologický park, ktorý po jeho
dokončení a naplnení nájomníkmi bolo nevyhnutné zabezpečiť potrebnými verejnými
komunikačnými službami a internetom.
K záveru roka 2012 sme hľadali spôsob pre úspornejšiu prevádzku spoločnosti a nové
výzvy pre rok 2013. Už dnes vidíme, že tou najdôležitejšou bude zvládnuť megaprojekt prípravy
a implementácie e-gov služieb pre Mesto Trnava, pre ktorý pripravujeme žiadosť o finančný
príspevok z fondu OPIS.
Na záver by som chcel poďakovať všetkým zamestnancom spoločnosti za ich námahu,
lojálny prístup a predovšetkým za kvalitne vykonanú prácu v roku 2012.

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 2012 to boli predovšetkým tieto aktivity:


hardvérové rozšírenie centrálneho servera sieťových služieb



obstaranie novej páskovej mechaniky a zálohovacieho softvéru



výmena klimatizácie v serverovni na Trhovej



investície do rozvoja GIS a jeho prepojenia s ISS



doriešenie bezporuchovej prevádzky online internetového vysielania MZ vrátane
spracovania a publikovania záznamu



spolupráca pri implementácii projektu „Komplexná podpora CR v meste Trnava“

2



zabezpečenie služby elektronickej podateľne pre Mesto Trnava



rozšírenie siete LAN a Wifi v rámci budov MŠ kvôli pripojeniu novej výpočtovej techniky



montáž slaboprúdovej kabeláže do nových priestorov komunitného centra na Cobugrovej
ulici

Vývoj incidentov vložených do aplikácie HelpDesk v rokoch 2009 až 2012:
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2. SLA služby pre mestské organizácie
Realizáciu služieb pre mestské organizácie sme vykonávali na základe SLA zmlúv
o prevádzkovaní IKT pre 9 základných škôl v mesta Trnava, ZŠ s MŠ v Špačinciach, 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.
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3. Iné produkty

Činnosť spoločnosti TT – IT, s.r.o. bola v roku 2012 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 hlasových služieb a služby internetu komerčným klientom



aktualizácia dát TMM a GIS



predaj výpočtovej techniky



prenájom nenasvietených optických vlákien



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



montáž slaboprúdových
Starohájskej



prenájom školiacej miestnosti



tvorba internetového portálu pre arcibiskupský úrad



projekčná a inžinierska činnosť pre výstavbu optickej siete pre spoločnosť GTS Slovakia,
s.r.o.

rozvodov

v súvislosti

s rekonštrukciou

parkoviska

na
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ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNA POLITIKA
V roku 2012 bol priemerný počet zamestnancov spoločnosti 10,7. Počas tohto roka prišlo
k odchodu zamestnanca pre správu serverov a databáz, následkom čoho sme pristúpili
k preskupenia pracovných pozícií na oddelení podpory IKT a bol prijatý nový zamestnanec na
pozíciu administrátora. Z pôvodných zamestnancov mesta Trnava spoločnosť zamestnávala
v roku 2012 štyroch zamestnancov v rámci oddelenia podpory IKT, administratívneho
zamestnanca a riaditeľa spoločnosti. Upratovanie kancelárskych priestorov a nárazové práce
spojené predovšetkým s aktualizáciou dát TMM a GIS boli vykrývané prostredníctvom
zamestnancov formou dohody mimo pracovný pomer. V zmysle platného organizačného
poriadku je štruktúra zamestnancov spoločnosti k 31.12.2012 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 2012
nasledovným spôsobom:
-

samoštúdium prostredníctvom odoberanej odbornej literatúry,
školenie administrátora telefónnej ústredne ,
účasť na metodickom dni informatikov ,
účasť na konferencii ZISS v Trnave

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 výjazdovú
pracovnú poradu za účelom prerokovania plánu podnikateľskej činnosti v roku 2012.
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EKONOMIKA SPOLOČNOSTI

 Súvaha k 31. 12. 2012
 Výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2012
 Štruktúra výnosov za rok 2012
 Poznámky k účtovnej závierke
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2. Výkaz ziskov a strát k 31.12.2012
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3. Štruktúra výnosov za rok 20 12
Tržby v Eur (bez DPH)

2009

Prenájom optickej siete

34 882,00

63 571,00

121 235,00

72 860,00

Aktualizácia dát GIS

35 000,00

35.000,00

40 833,00

30 000,00

Služby SLA pre mesto

496 037,00

502 244,00

492 802,00

493 337,00

SLA služby pre organizácie

16 485,00

22 944,00

25 325,00

24 352,00

Telekomunikačné služby a internet

13 183,00

18 670,00

15 082,00

16 392,00

Predaj tovarov

14 031,00

17 798,00

3 279,00

5 748,00

Školiace služby

0

7 040,00

0

0

Práce pre Mestský priemyselný a
technologický park

0

64 572,00

169 910,00

95 700,00

1 788,00

3 512,00

3478,00

26 211,00

611 406,00

735 351,00

871 944,00

764 600,00

Ostatné
Spolu

2010

2012

Prenájom optickej
siete

3,43%
9,53%
0,75%

2011

3,92%

Aktualizácia dát GIS

12,52%
Služby SLA pre mesto

2,14%
3,19%

SLA služby pre
organizácie
Telekomunikačné
služby a internet
Predaj tovarov

64,52%

Práce pre Mestský
priem. a techn. park
Ostatné služby
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