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ZAP SR: Elektronický
register starých vozidiel

Ako sme uľahčili komunikáciu pri vyradení
a likvidácii starých vozidiel.

ZAP SR: Elektronický register starých vozidiel
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Vďaka spusteniu portálu ersv.sk do prevádzky
sme mohli naplniť literu zákona. Ide o moderný spôsob
komunikácie medzi občanmi a dotknutými inštitúciami.
Komunikácia bude odteraz efektívnejšia a celý proces
likvidácie vozidiel transparentnejší.

Ing. Pavol Prepiak
viceprezident ZAP SR
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Koncový zákazník

Profil zákazníka a používateľov

Zväz automobilového priemyslu
Slovenskej republiky

Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky – ZAP SR. Zväz
automobilového priemyslu Slovenskej republiky – ZAP SR predstavuje zastupujúcu organizáciu rozhodujúcej časti slovenského priemyslu.
Medzi strategické ciele združenia patrí okrem iných aj prispievanie k tvorbe
environmentálnej legislatívy.
Pri svojej činnosti spolupracuje tak so štátnymi inštitúciami, ako aj so subjektmi súkromného sektora a inými združeniami. Práve tieto orgány a inštitúcie
spolu s občanmi Slovenskej republiky patria medzi koncových užívateľov
novovytvoreného portálu ersv.sk.

Riešenie

Východisková situácia

Vznik portálu ersv.sk,
postavený na technológii
Microsoft .NET 4.0, uľahčil
komunikáciu pri vyradení
a likvidácii neexistujúcich
vozidiel.

Do roku 2013 bolo možné vyradiť z evidencie iba existujúce vozidlá, ktoré
boli zlikvidované podľa platného zákona autorizovanými spracovateľmi
starých vozidiel. Dopravný inšpektorát tak automobil z evidencie vyradil
len v prípade, ak mal majiteľ potvrdenie o likvidácii. Aj vzhľadom na viaceré
podnety zo strany občanov, parlament v lete roku 2013 schválil novelu
zákona 223/2001 o odpadoch. Podľa nej môže majiteľ neexistujúceho
vozidla požiadať okresný úrad životného prostredia o vydanie potvrdenia
pre účely vyradenia z evidencie vozidiel, pričom musí zaplatiť príspevok do
Environmentálneho fondu.
Novela vstúpila do platnosti 1. 1. 2014. K tomuto dátumu bolo nutné, aby
zamestnanci obvodných úradov životného prostredia mohli vydávať potvrdenia o neexistujúcich vozidlách. Schválená novela zákona s tromi vzájomne
prepojenými a zodpovednými partnermi (Obvodný úrad ŽP, Environmentálny
fond a MVSR) si vyžiadala centrálne riešenie vzájomného prepojenia dotknutých inštitúcií. Vystavené potvrdenie, kontrola platby a trvalé vyradenie
vozidla muselo prebiehať nie len v tlačenej, ale aj v elektronickej forme.
V čase schválenia novely existoval portál eZAP.sk, ktorý však bol vyvinutý
na starších technológiách a s neaktuálnym dizajnom. Okrem toho neobsahoval práve potrebnú časť pre potvrdenia o neexistujúcich vozidlách.

ZAP SR: Elektronický register starých vozidiel

Ciele
•• Vytvorenie platformy pre potvrdenia o neexistujúcich vozidlách.
•• Modernizácia platformy pre spracovateľov starých automobilov – tak po technologickej,
ako aj dizajnovej stránke.
•• Zjednotenie platforiem na jednom webovom portáli.
Z pohľadu občana:
•• Vytvorenie priestoru, kde na jednom mieste nájde všetky potrebné informácie na
likvidáciu svojho vozidla.
•• Prístup k potrebným formulárom na jednom mieste.
•• Celkové zjednodušenie komunikácie s relevantnými orgánmi a procesu likvidácie vozidla.
Z pohľadu ZAP, Ministerstva životného prostredia a dopravných inšpektorátov
•• Zvýšenie počtu zákonne zlikvidovaných vozidiel.
•• Nižšia administratívna náročnosť procesu.
•• Zvýšenie transparentnosti.
•• Nový príjem do štátneho rozpočtu.

Popis riešenia
Pre zákazníka sme vytvorili moderný systém pre spracovateľov starých vozidiel aj
s funkcionalitou pre potvrdenia o neexistujúcich vozidlách.
Zjednodušili sme prístup občanov k informáciám a formulárom potrebným pre
vyradenie vozidla z evidencie.
Zároveň sme zjednotili riešenia na jednej platforme, modernizovali dovtedy existujúcu spracovateľskú platformu (vrátane mobilných technológií), pripravili intuitívnu
navigáciu na portáli a vďaka tomu celkovo uľahčili komunikáciu medzi jednotlivými
používateľmi portálu.
Sekcia pre potvrdenia o neexistujúcich vozidlách bola spustená so vstupom
novely zákona do platnosti, a to 1. 1. 2014.
Toto integrované webové riešenie nesie názov Elektronický register starých
vozidiel – ersv.sk.
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Aké benefity
sme dosiahli?

Priebeh projektu
Naša spoločnosť už v minulosti pracovala na systéme, ktorý

1.

vyradenia neexistujúcich vozidiel z evidencie, vďaka

bol integrovaný s informačným systémom evidencie vozidiel.

čomu sme aktívne prispeli k zvýšeniu transparentnosti

Vďaka tomu sa celý systém nemusel vytvárať nanovo, stačilo
doplniť nové funkcionality. Nami ponúknuté riešenie tak bolo
finančne najvýhodnejšie a stali sme sa partnerom projektu.

Vytvorili sme prvý elektronický systém pre podporu

celého procesu. .

2.

Občanovi sme umožnili nájsť na jedinom portáli všetky
potrebné informácie a formuláre pre zákonnú likvidáciu
neexistujúcich vozidiel.

V auguste 2013 sme začali s prvou analýzou stavu systému
a všetkých dostupných dokumentov. Na základe tejto analý-

3.

zložitých, pritom však nevyhnutných činností, akými sú

zy sme pripravili návrh štruktúry obsahu a používateľského

komunikácia s úradmi, overovanie tlačív alebo vypĺňanie

dizajnu, ktorých súčasťou boli aj vzorové schémy dizajnu, tzv.
wireframes. Pridali sme tiež dovtedy neexistujúcu funkcionalitu
pre potvrdenia o neexistujúcich vozidlách. Po validácii návrhov
s klientom sme sa pustili do vývoja systému.
Vývoj začal v septembri 2013 a skončil v polovici decembra

Významne sme pomohli uľahčiť vykonávanie častokrát

formulárov.

4.

Zmodernizovali sme pôvodný portál a zatraktívnili dizajn,
ktorý je maximálne intuitívny. Zároveň sme občanom
umožnili pristupovať naň zo svojich smartfónov, čo je
v súčasnosti nevyhnutnosťou.

2013, aby bolo možné spustiť systém so vstupom novely
zákona do platnosti. Projekt sa definitívne uzavrie po integrácii vytvoreného systému na informačný systém Národnej
evidencie vozidiel.
Pre custom vývoj boli použité technológie MVC .Net 4.0, grafic-

s portálom, kontaktné údaje a sekcia so základnými informáciami

ké prvky Kendo UI a databázový systém Microsoft SQL 2012.

o portáli. V prípade pripomienok, otázok alebo nejasností je

Okrem toho sme použili aj spomínané wireframy. Vďaka nim si

možné zavolať na telefónne číslo Helpdesku, ktoré sa nachádza

klient vedel predstaviť, ako bude navrhované riešenie vyzerať.

v hornej lište portálu.

Portál ersv.sk bol spustený 1. 1. 2014.

Používateľ má možnosť prihlásiť sa do systému prostredníctvom prihlasovacieho mena a hesla cez ikonku prihlásenia

Popis portálu

v hornej lište portálu.
Sekcia Potvrdenie o neexistujúcom vozidle obsahuje zák-

Portál ersv.sk má moderný dizajn prispôsobený aj pre mobilné

ladné informácie k likvidácii neexistujúceho vozidla, možnosť

technológie. Rozhranie je intuitívne, vďaka čomu užívateľ vie

overiť potvrdenie, odkaz na zoznam okresných úradov a žiadosť

vyhľadať informácie rýchlo a jednoducho.

o vydanie potvrdenia o neexistujúcom vozidle, ktorú je možné
stiahnuť vo formáte DOC a PDF.

Úvodná stránka má tri hlavné sekcie – Potvrdenie o neexistujúcom vozidle, Spracovanie starého vozidla a Výrobcovia vozi-

Sekcia Spracovanie starého vozidla obsahuje všeobecné

diel/Zástupcovia výrobcu vozidiel. Okrem týchto sekcií sú na ti-

informácie, zoznam spracovateľov starých vozidiel a možnosť

tulnej stránke zobrazenénovinkyaaktuálneinformáciesúvisiace

overiť formulár aj spracovanie vozidla.

Naše ocenenia
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