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1

Úvod

Motivácia a základné informácie

Hlavnou motiváciou tohto projektu bolo napĺňať princípy otvoreného
vládnutia, definované Iniciatívou partnerstva pre otvorené vládnutie, ktorú
podpísala aj Slovenská republika v roku 2011.
Prijatý záväzok vyplývajúci z iniciatívy Slovensko implementuje
prostredníctvom Akčného plánu, ktorý definoval jednotlivé aktivity projektu.
Hlavnými oblasťami, na ktoré sa akčný plán a následne projekt sústredil, boli:
1. aktívne sprístupňovanie dát štátnej správy pre verejnosť. Ide o
základný štandard komunikácie vlád s občanmi a je jednou
z najdôležitejších súčastí nášho záväzku v rámci medzinárodnej
iniciatívy Partnerstva pre otvorené vládnutie. Túto časť rieši Modul
OpenData (MOD).
2. stratégia dialógu o verejných politikách, ktorej súčasťou je
zjednodušenie spôsobu podávania petícií a elektronických
hromadných žiadosti. Túto časť rieši modul Elektronické hromadné
žiadosti (EHŽ).
3. riešenie problematiky transparentného vládnutia a oznamovania
korupcie, z ktorej z pohľadu verejnosti v rámci kompetencií vlády sa
najkritickejšou javila problematika prideľovania finančných pomocí.
Túto časť riešia modul ITMS OpenData (ITMS OD) a modul
dotačných schém (MDS).
Vybudovaním systému v týchto oblastiach a jeho následným používaním zo
strany všetkých povinných osôb sa zabezpečí z pohľadu verejnosti
transparentnosť verejnej správy a možnosť využívania verejne prístupných
dát pre ďalšie, aj komerčné využitie. Princíp EHŽ a rozšírenie systému
elektronických petícií zároveň zabezpečí lepší prístup verejnosti k správe
vecí verejných a napĺňanie princípov priamej demokracie.
Zároveň ako súčasť projektu boli vzhľadom na potrebu elektronizácie riešené
tiež základné agendy vlády, vrátane elektronizácie celého legislatívneho
procesu z pohľadu vlády (predkladanie materiálov, kontrola plnenia úloh,
odpočtovanie a podobne), kontrolných funkcií Úradu vlády ako aj ďalších
agend. Túto časť rieši Modul Otvorená vláda (MOV). Okrem spomínaných
prínosov z pohľadu verejnosti sa zjednoduší aj vnútorná kontrola
a automatizácia jednotlivých úsekov v gescii Úradu vlády Slovenskej
republiky.
V rámci programu Stratégia Európa 2020 prostredníctvom inštrumentária
Európskeho semestra a odporúčaní EK určila nutnosť skvalitnenia,
odpolitizovania, zvýšenia odbornosti a zvýšenia uplatňovania verejného
záujmu prostredníctvom tzv. predbežných podmienok na čerpanie zdrojov
EŠIF (tzv. ex ante kondicionalít) vo viacerých krajinách EÚ, vrátane SR.
Jednou zo zásadných častí reformy je transparentnosť výberových konaní na
zamestnancov v štátnej správe. V rámci projektu je preto realizovaná časť
automatizácie procesov výberových konaní v prostredí Úradu vlády, pričom
samotné riešenie je napísané tak, aby ihneď po prijatí príslušnej legislatívy
ho bolo možné využívať všetkými inštitúciami štátnej správy. Túto časť riešia
služby komponentu Výberové konania na štátnych zamestnancov (VKŠZ).
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Správcom systému je Úrad vlády Slovenskej republiky. Prevádzkovateľom
systému je Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby.
Projekt čiastočne pokrýva nasledujúce úseky verejnej správy:
U00029 Informatizácia spoločnosti
U00187 Odborné, organizačné a technické zabezpečovanie činnosti vlády
Slovenskej republiky
U00188 Kontrola plnenia úloh súvisiacich s výkonom štátnej správy
U00189 Kontrola plnenia úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky
U00190 Kontrola vybavovania petícií a sťažností
U00223 Vnútorná správa

2

Prehľad skratiek

Prehľad skratiek

www.opis.gov.sk

AGS – Agendový systém projektu eDemokracia a otvorená vláda
API - Application programming interface – technické rozhranie systému pre
komunikáciu stroj-stroj.
BOK – bezpečnostný osobný kód
CSV – jednoduchý súborový formát vo forme čistého textu určený na ukladanie
tabuľkových dát, ktorý oddeľuje jednotlivé záznamy znakom nového riadku a jednotlivé
stĺpce sú oddelené prevažne čiarkou alebo tabulátorom (tlačidlo CSV Export v aplikácii
ITMS OpenData slúži na stiahnutie dát v takomto súborovom formáte)
eDOV – projekt eDemokracia a Otvorená Vláda
EHŽ – Elektronická hromadná žiadosť
eID – elektronická identifikačná karta
EVK – Evidencia výberových konaní
G2B – angl. Government to Business, je to termín vyjadrujúci vzťahy medzi verejnou
správou a podnikmi (obchodným sektorom).
G2C – angl. Government to Citizen, je to termín vyjadrujúci vzťah medzi verejnou
správou a občanom.
G2E – angl. Government to Employee, zamestnanci inštitúcie verejnej správy
G2G – angl. Government to Government, druh e-governmentových systémov, ktorý
podporuje väzby medzi rôznymi štruktúrami verejnej správy.
IS – informačný systém
ITMS – Informačno technologický monitorovací systém
ITMS OD – Modul ITMS open data
MDS – Modul dotačných schém
MOD – Modul otvorených dát
MOV - Modul otvorená vláda
MOV-PFP – Modul otvorená vláda – Poskytovanie finančných prostriedkov
PDF – angl. Portable Document Format, je to súborový formát, ktorý zabezpečuje
zobrazenie dokumentu v rovnakej forme na akomkoľvek zariadení (tlačidlo PDF Export
v aplikácii ITMS OpenData slúži na stiahnutie dát v takomto súborovom formáte)
SLA - Service level agreement, technické pomenovanie pre rôzne úrovne kvality
a rýchlosti prístupu ku API MOD
SR – Slovenská republika
Tab – angl. Tabbed document interface, je to grafický element umožňujúci viacerým
dokumentom alebo panelom byť v samostatnom okne.
ÚPVS – Ústredný portál verejnej správy
URL – angl. Uniform Resource Locator, skratka URL je univerzálny formát mien
používaný na označenie zdroja na internete
VKŠZ – Výberové konania na miesta štátnych zamestnancov
XLS – súborový formát pre MS Excel (tlačidlo XLS Export v aplikácii ITMS OpenData
slúži na stiahnutie dát v takomto súborovom formáte)
www.informatizacia.sk
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XML – angl. eXtensible Markup Language, formát definujúci štruktúru a význam údajov

3

Prehľad základných pojmov

Prehľad základných Autentifikácia – mechanizmus identifikácie a overenia identity (meno a heslo)
pojmov
Autentifikovaný – overený
Dataset – ucelená samostatne použiteľná skupina súvisiacich údajov, ktorá je
popísaná metaúdajmi obsahujúcimi jeden až N dátových zdrojov
Dátový zdroj – súbor s údajmi alebo miesto, kde sú údaje dostupné napr. webové
sídlo
Konštruktor podania – komponent ÚPVS na vytvorenie a odoslanie podania (žiadosti
o poskytnutie služby)
Lokátor služieb – vyhľadávač elektronických služieb, ktorý sa nachádza na portáli
www.slovensko.sk (grafická ikona Nájsť službu)

4

Prehľad symbolov

Prehľad symbolov
- Zobrazuje obrazovku s detailom vybraného objektu
- Zobrazuje obrazovku pre editovanie vybraného objektu
- Zobrazuje obrazovku pre vymazanie vybraného objektu
- Presun na ďalšiu stranu zoznamu
- Presun na koniec zoznamu
- Presun na predchádzajúcu stranu zoznamu
- Presun na začiatok zoznamu
- Presun položky zo zoznamu vybraných do možností výberu
- Presun položky z možností výberu do zoznamu vybraných

výberu

- Presun všetkých položiek zo zoznamu vybraných do možností

- Presun všetkých položiek z možností výberu do zoznamu
vybraných
- Presun položky o jednu pozíciu vyššie v zozname vybraných

www.opis.gov.sk
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položiek
- Presun položky na začiatok zoznamu vybraných položiek
- Presun položky o jednu pozíciu nižšie v zozname vybraných
položiek
- Presun položky na koniec zoznamu vybraných položiek

5

Zoznam elektronických služieb dostupných občanovi a podnikateľovi

Zoznam elektronických služieb

MOD:
Žiadosť o sprístupnenie informácií na účely opakovaného použitia podľa
zákona o slobodnom prístupe k informáciám (sluzba_is_48027 Podanie
žiadosti o zaradenie nového datasetu)
Návrh na zverejnenie údajov na Portáli otvorených dát (sluzba_is_48027
Podanie žiadosti o zaradenie nového datasetu)
Podanie žiadosti na registráciu prezentačnej aplikácie (sluzba_is_48070)
Žiadosť o pridelenie zvýhodneného prístupu k údajom zverejneným na
Portáli otvorených dát (sluzba_is_48065 Poskytnutie dát v otvorených
formátoch)
Sprístupnenie registrovaných prezentačných aplikácií (sluzba_is_48072)
Poskytnutie informácie o datasetoch (sluzba_is_48182)
Podanie podnetu pre zlepšenie poskytovania otvorených dát
(sluzba_is_48073)
Poskytnutie metadát k poskytovaným dátam alebo dátovému zdroju
(sluzba_is_48064)
Poskytnutie dát v otvorených formátoch (sluzba_is_48065)
Poskytnutie
údajov
prostredníctvom
geografickej
prezentácie
(sluzba_is_48066)
Poskytnutie údajov prostredníctvom grafovej prezentácie (sluzba_is_48067)
Poskytnutie údajov na základe geografického vyhľadávania
(sluzba_is_48068)
Podanie žiadosti o registráciu pre odber notifikačných správ o datasetoch
(sluzba_is_48179)
MOV-PFP:
Podanie žiadosti o finančné prostriedky v pôsobnosti Úradu vlády
Slovenskej republiky (sluzba_is_48143)
Podanie doplňujúcich podkladov k žiadosti o finančné prostriedky v
pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky (sluzba_is_48144)
Informovanie sa o stave podanej žiadosti o finančné prostriedky v
pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky (sluzba_is_48145)
Vydanie rozhodnutia k žiadosti o finančné prostriedky v pôsobnosti Úradu
vlády Slovenskej republiky (sluzba_is_48146)
Podanie dokladov k poskytnutým finančným prostriedkom v pôsobnosti
Úradu vlády Slovenskej republiky (sluzba_is_48147)
Zverejňovanie prijímateľov poskytnutých finančných prostriedkov v
pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky (sluzba_is_48148)
MOV-OV:
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Podanie žiadosti o poskytnutie informácie z Úradu vlády Slovenskej
republiky (sluzba_is_48160)
Podanie žiadosti o stretnutie / rozhovor s členom vlády Slovenskej republiky
(sluzba_is_48164)
Poskytnutie materiálu z rokovania vlády Slovenskej republiky
(sluzba_is_48172)
Poskytnutie informácií o rokovaní poradných orgánov a podanie žiadostí
pre poradné orgány vlády Slovenskej republiky (sluzba_is_48173)
Potvrdenie účasti na rokovaní poradných orgánov vlády Slovenskej
republiky (sluzba_is_48174)
Poskytnutie materiálu z rokovania poradných orgánov vlády Slovenskej
republiky (sluzba_is_48177)
Zverejnenie informácie o hlásení plnení úloh z uznesení vlády Slovenskej
republiky (sluzba_is_48178)
Informovanie sa o kontrolovanom subjekte Úradom vlády Slovenskej
republiky (sluzba_is_48158)
Podanie podnetu na vykonanie kontroly Úradom vlády Slovenskej republiky
(sluzba_is_48159)
Podanie anonymného podnetu na vykonanie kontroly Úradom vlády
Slovenskej republiky (sluzba_is_48159)
Informovanie sa o stave podnetu podaného Úradu vlády Slovenskej
republiky (sluzba_is_48167)
Informovanie sa o výsledku kontroly vykonanej Úradom vlády Slovenskej
republiky (sluzba_is_48170)
Zverejnenie informácie o výsledku kontroly vykonanej Úradom vlády
Slovenskej republiky (sluzba_is_48171)
MDS:
Informovanie sa o využívaní prostriedkov z dotačných schém
(sluzba_is_48149)
Podanie podnetu na prešetrenie podozrenia zo zneužitia prostriedkov z
dotačných schém (sluzba_is_48150)
Poskytnutie informácie o vyriešení podnetu na prešetrenie podozrenia zo
zneužitia prostriedkov z dotačných schém (sluzba_is_48151)
EHŽ:
Vytvorenie elektronickej hromadnej žiadosti (sluzba_is_48095)
Vydanie rozhodnutia o zaradení elektronickej hromadnej žiadosti
(sluzba_is_48106)
Odovzdanie hlasu k elektronickej hromadnej žiadosti (sluzba_is_48110)
Informovanie o postúpení elektronickej hromadnej žiadosti na vybavenie
(sluzba_is_48117)
Vydanie rozhodnutia o elektronickej hromadnej žiadosti (sluzba_is_48128)
Informovanie sa o zozname elektronických hromadných žiadostí
(sluzba_is_48183)
Poskytnutie štatistických informácií o elektronických hromadných
žiadostiach (sluzba_is_48184)
ITMS-OD:
Podanie žiadosti o rozšírenie dát z ITMS OpenData (sluzba_is_48116)
Poskytovanie dát z ITMS OpenData v otvorených formátoch
(sluzba_is_48127)
Podanie žiadosti o poskytnutie rozšíreného analytického prostredia ITMS
OpenData (sluzba_is_48096)

www.opis.gov.sk

www.informatizacia.sk
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Podanie žiadosti o analytické spracovanie dát v rozšírenom analytickom
prostredí ITMS OpenData (sluzba_is_48100)
Poskytovanie
ITMS
OpenData
v
definovaných
pohľadoch
(sluzba_is_48103)
MOV-VKSŽ:
Zverejnenie výberového konania Úradu vlády SR (sluzba_is_51418)
Podanie prihlášky o zaradenie do výberového konania (sluzba_is_51419)
Zverejnenie výsledkov výberového konania na štátneho zamestnanca
Úradu vlády SR (sluzba_is_51421)

6

Začíname

Začíname

Elektronické služby Úradu vlády Slovenskej republiky - eDemokracia a otvorená vláda sú
prístupné verejnosti prostredníctvom:
 zoznamu na portáli open.slovensko.sk
o https://open.slovensko.sk/Home/PublishedServices
 portálu druhej úrovne eDemokracie a otvorenej vlády na adresách:
o data.gov.sk (služby modulu MOD)
o dotacie.slovensko.sk (služby modulu MOV-PFP)
o rokovania.gov.sk (služby modulu MOV)
o data.gov.sk/dotacie (služby modulu MDS)
o open.slovensko.sk/hromadneziadosti (služby modulu EHŽ)
o data.gov.sk/pomoceu (služby modulu ITMS OD)
Systémové požiadavky
PC s minimálnou konfiguráciou:
- Procesor: i5
- RAM: 4GB
- OS: Windows 7
- Prehliadač: Internet Explorer 11 alebo Chrome 39 alebo Mozilla Firefox 34
s povoleným spúšťaním Java scriptov a povolené cookies.
- Disk: 50 GB voľného miesta
- ak používateľ plánuje používať prihlasovanie alebo podpisovanie prostredníctvom eID:
o USB port pre čítačku eID,
o Čítačka kariet
eID karta s prístupovým certifikátom a ZEP
Všeobecný princíp autentifikácie cez eID
1. Používateľ zadá do internetového prehliadača adresu www.slovensko.sk alebo
niektorú z vyššie uvedených adries portálov druhej úrovne.
2. Na titulnej stránke portálu používateľ vyberie možnosť „Prihlásiť sa na portál“.

www.opis.gov.sk

www.informatizacia.sk
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Obr. 1 Úvodná stránka ÚPVS

3. Systém vyzve používateľa na spustenie aplikácie eID klienta (ak nie je spustená).

Obr. 2 Výzva na spustenie aplikácie eID klienta

4. Používateľ spustí aplikáciu a klikne na tlačidlo Pokračovať v prihlásení.
5. Systém vyzve používateľa na pripojenie čítačky (ak nie je pripojená).

www.opis.gov.sk

www.informatizacia.sk
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Obr. 3 Výzva na pripojenie čítačky

6. Systém vyzve používateľa na vloženie eID karty.

Obr. 4 Výzva na vloženie eID karty do čítačky

7. Používateľ vloží elektronickú identifikačnú kartu do čítačky čipových kariet.
8. Systém automaticky vyzve používateľa na zadanie 6-miestneho bezpečnostného
osobného kódu (BOK).

www.opis.gov.sk

www.informatizacia.sk
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Obr. 5 Obrazovka na zadanie BOK

9.
10.
11.
12.

Používateľ zadá BOK prostredníctvom klávesnice alebo použitím myši.
Používate zadaný BOK potvrdí tlačidlom Enter alebo kliknutím na zelené tlačidlo OK.
Systém overí identitu používateľa a prihlási ho.
Systém zobrazí príslušný elektronický formulár služby na podanie žiadosti. Viď. popis
konkrétnej služby v kapitole 7

Postup pre realizáciu prihlásenia prostredníctvom eID karty je dostupný na nasledujúcom
odkaze:
https://www.slovensko.sk/_img/CMS4/Navody/postup_prihlasenie_na_portal.pdf.
Autentifikácia menom a heslom
Prístup k službám:
 Návrh na zverejnenie údajov na Portáli otvorených dát
 Podnet pre zlepšenie poskytovaných pre zlepšenie poskytovania otvorených dát
1. Používateľ zadá do internetového prehliadača adresu:
https://open.slovensko.sk/Home/PublishedServices
2. Systém zobrazí zoznam služieb

www.opis.gov.sk

www.informatizacia.sk
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Obr. 6 Zoznam služieb open.slovensko.sk

3. Používateľ vyhľadá v zobrazenom zozname žiadanú službu a klikne na jej názov
4. Systém vyzve používateľa na zadanie prihlasovacích údajov (ak ešte nie je prihlásený)

Obr. 7 Prihlasovacia obrazovka

5. Používateľ zadá prihlasovacie údaje a stlačí tlačidlo prihlásiť
Služby bez autentifikácie
K službám:
 Poskytnutie metadát k poskytovaným dátam alebo dátovému zdroju
 Poskytnutie dát v otvorených formátoch
 Poskytnutie údajov prostredníctvom geografickej prezentácie
 Poskytnutie údajov prostredníctvom grafovej prezentácie
 Poskytnutie údajov na základe geografického vyhľadávania

www.opis.gov.sk

www.informatizacia.sk
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Informovanie o postúpení elektronickej hromadnej žiadosti na vybavenie
Vydanie rozhodnutia o elektronickej hromadnej žiadosti (zobrazenie stavu pre
občanov)
Poskytnutie materiálu z rokovania vlády Slovenskej republiky
Poskytnutie materiálu z rokovania poradných orgánov vlády Slovenskej republiky
Zverejnenie informácie o hlásení plnení úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky
Informovanie sa o kontrolovanom subjekte Úradom vlády Slovenskej republiky
Zverejnenie informácie o výsledku kontroly vykonanej Úradom vlády Slovenskej
republiky
Zverejnenie výberového konania Úradu vlády SR
Zverejnenie výsledkov výberového konania na štátneho zamestnanca Úradu vlády SR
Podanie prihlášky o zaradenie vo výberového konania

1. Používateľ pristupuje cez portál druhej úrovne, kde zadá do internetového prehliadača
príslušnú URL adresu. (viď vyššie portály druhej úrovne)
2. Portál zobrazí používateľovi príslušnú stránku
o Pre data.gov.sk zadá data.gov.sk/dataset, stránka vráti zoznam datasetov

Obr. 8 Zoznam nájdených datasetov

o

pre open.slovensko.sk/hromadneziadosti zvolí používateľ odkaz Elektronické
hromadné žiadosti

Obr. 9 Výber: Elektronické hromadné žiadosti

www.opis.gov.sk
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o

pre rokovania.gov.sk systém zobrazí používateľovi úvodnú stránku Portálu
OV s prístupom k jednotlivým službám

Obr. 10 Obrazovka Portálu OV

o

pre https://open.slovensko.sk si používateľ vyberie žiadanú službu zo
zoznamu a klikne na jej názov

Obr. 11 Zoznam služieb na open.slovensko.sk

www.opis.gov.sk

www.informatizacia.sk
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7
7.1
7.1.1
7.1.2

7.1.3

7.1.4
7.1.5

Popis jednotlivých služieb
Žiadosť o sprístupnenie informácií na účely opakovaného použitia podľa zákona o slobodnom prístupe k
informáciám
Názov
služby:

elektronickej Žiadosť o sprístupnenie informácií na účely opakovaného použitia podľa
zákona o slobodnom prístupe k informáciám - sluzba_is_48027 Podanie
žiadosti o zaradenie nového datasetu
Používatelia
 občan (G2C)
elektronickej služby:
 podnikateľ (G2B)
 verejná správa (G2E)
Možnosti
prístupu K službe je možné pristúpiť na webovom sídle open.slovensko.sk
k službe:
vyhľadaním služby „Žiadosť o sprístupnenie informácií na účely
opakovaného použitia podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám“.
Služba je prístupná tiež z Portálu otvorených dát https://data.gov.sk v sekcii
“Služby” v pravom paneli obrazovky.
Elektronická služba je dostupná prostredníctvom vyššie uvedených
odkazov 24 hodín denne mimo plánovaných odstávok systému. Pre
vybavenie služby (občan, podnikateľ) je potrebné prihlásenie
prostredníctvom eID karty (úroveň autentifikácie 4). Elektronická služba
nevyžaduje platbu. Pre odoslanie elektronickej služby na spracovanie je
vyžadovaný zaručený elektronický podpis. Služba je komplexne prístupná
od 31.12.2015.
Odkaz na video príp. Nie je
audio návod:
Stručný
popis Služba umožňuje podať žiadosť na sprístupnenie údajov vo forme datasetu
a zoznam
krokov na portáli data.gov.sk
vybavenia služby:
Postup krokov:
1. Používateľ sa prihlási a vyhľadá službu postupom uvedeným
v kapitole Začíname
2. Používateľ vyplní údaje v elektronickom formulári
 Typ žiadateľa
 Adresu žiadateľa (prípadne uvedie číslo svojej elektronickej
schránky)
 Sídlo (prípadne uvedie číslo svojej elektronickej schránky)
 Spôsob sprístupnenia informácií – sprístupnenie podľa
ustanovení o opakovanom použití informácií
 Popis požadovaných informácií
 Spôsob použitia údajov

Obr. 12 Podanie žiadosti o sprístupnenie údajov

www.opis.gov.sk
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3. Používateľ klikne na tlačidlo odoslať správu

Obr. 13 Tlačidlo na odoslanie správy

7.1.6

7.2

4. Systém odošle žiadosť
5. Používateľovi je doručená elektronická doručenka o prijatí správy
na spracovanie
Súvisiace služby a Žiadne
nutné prílohy pre
komplexné vybavenie
služby:
Návrh na zverejnenie údajov na Portáli otvorených dát
elektronickej Návrh na zverejnenie údajov na Portáli otvorených dát - sluzba_is_48027
Podanie žiadosti o zaradenie nového datasetu

7.2.1

Názov
služby:

7.2.2

Používatelia
elektronickej služby:

7.2.3

Možnosti
k službe:





občan (G2C)
podnikateľ (G2B)
verejná správa (G2E)

prístupu K službe je možné pristúpiť z Portálu otvorených dát https://data.gov.sk v
sekcii “Služby” v pravom paneli obrazovky.
Elektronická služba je dostupná prostredníctvom vyššie uvedených
odkazov 24 hodín denne mimo plánovaných odstávok systému. Pre
vybavenie služby (občan, podnikateľ) je potrebné prihlásenie pomocou eID
(úroveň autentifikácie 4). Elektronická služba nevyžaduje platbu. Pre
odoslanie elektronickej služby na spracovanie nie je vyžadovaný zaručený
elektronický podpis. Služba je komplexne prístupná od 31.12.2015.

7.2.4
7.2.5

Odkaz na video príp. Nie je
audio návod:
Stručný
popis Služba umožňuje podať podnet na zverejnenie údajov vo forme datasetu
a zoznam
krokov na portáli data.gov.sk
vybavenia služby:
Postup krokov:
1. Používateľ sa prihlási a vyhľadá službu postupom uvedeným
v kapitole Začíname
2. Používateľ vyplní údaje v elektronickom formulári
 Typ žiadateľa
 Adresu žiadateľa (prípadne uvedie číslo svojej elektronickej
schránky)
 Sídlo (prípadne uvedie číslo svojej elektronickej schránky)
 Spôsob sprístupnenia informácií – sprístupnenie podľa
ustanovení o opakovanom použití informácií
 Popis požadovaných informácií
 Spôsob použitia údajov

www.opis.gov.sk

www.informatizacia.sk

17

Používateľská príručka elektronických služieb

Obr. 14 Podnet na zverejnenie údajov

3. Používateľ klikne na tlačidlo odoslať správu

Obr. 15 Tlačidlo na odoslanie správy

7.2.6

7.3
7.3.1
7.3.2

7.3.3

4. Systém odošle žiadosť
5. Používateľovi je doručená elektronická doručenka o prijatí správy
na spracovanie
Súvisiace služby a Žiadne
nutné prílohy pre
komplexné vybavenie
služby:

Podanie žiadosti na registráciu prezentačnej aplikácie
Názov
elektronickej Podanie žiadosti na registráciu prezentačnej aplikácie
služby:
Používatelia
 občan (G2C)
elektronickej služby:
 podnikateľ (G2B)
 verejná správa (G2E)
Možnosti
k službe:

prístupu K službe je možné pristúpiť na webovom sídle open.slovensko.sk
vyhľadaním služby „Podanie žiadosti na registráciu prezentačnej aplikácie“.
Služba je prístupná tiež z Portálu otvorených dát https://data.gov.sk v sekcii
“Služby” v pravom paneli obrazovky.

www.opis.gov.sk

www.informatizacia.sk

18

Používateľská príručka elektronických služieb
Elektronická služba je dostupná prostredníctvom vyššie uvedených
odkazov 24 hodín denne mimo plánovaných odstávok systému. Pre
vybavenie služby (občan, podnikateľ) je potrebné prihlásenie pomocou eID
(úroveň autentifikácie 4). Elektronická služba nevyžaduje platbu. Používateľ
je informovaný o priebehu konania jeho podania prostredníctvom notifikácií
(úroveň 2). Pre odoslanie elektronickej služby na spracovanie nie je
vyžadovaný zaručený elektronický podpis. Služba je komplexne prístupná
od 31.12.2015.
7.3.4
7.3.5

Odkaz na video príp. Nie je
audio návod:
Stručný
popis Služba umožňuje podať žiadosť o zaregistrovanie externej aplikácie
a zoznam
krokov v data.gov.sk
vybavenia služby:
Postup krokov:
1. Používateľ sa prihlási a vyhľadá službu postupom uvedeným
v kapitole Začíname
2. Používateľ vyplní údaje v elektronickom formulári
 Názov aplikácie
 Popis aplikácie
 Odkaz na aplikáciu (URL adresa)
 Názov odkazu
 Tematický okruh aplikácie
 Aplikáciu vytvoril
 Použitý dataset
 Značky (Tagy)

Obr. 16 Podanie žiadosti o registráciu aplikácie

3. Používateľ klikne na tlačidlo odoslať správu

Obr. 17 Tlačidlo na odoslanie správy

4. Systém odošle žiadosť
www.opis.gov.sk

www.informatizacia.sk
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7.3.6

7.4
7.4.1
7.4.2

7.4.3

5. Používateľovi je doručená elektronická doručenka o prijatí správy
na spracovanie
Súvisiace služby a Žiadne
nutné prílohy pre
komplexné vybavenie
služby:

Žiadosť o pridelenie zvýhodneného prístupu k údajom zverejneným na Portáli otvorených dát
Názov
služby:

elektronickej Žiadosť o pridelenie zvýhodneného prístupu k údajom zverejneným na
Portáli otvorených dát - sluzba_is_48065 Poskytnutie dát v otvorených
formátoch
Používatelia
 občan (G2C)
elektronickej služby:
 podnikateľ (G2B)
 verejná správa (G2E)
 zahraničná inštitúcia verejnej správy (G2A)
 inštitúcia verejnej správy (G2G)
Možnosti
k službe:

prístupu K službe je možné pristúpiť na webovom sídle open.slovensko.sk
vyhľadaním služby „Žiadosť o pridelenie zvýhodneného prístupu k údajom
zverejneným na Portáli otvorených dát“.
Služba je prístupná tiež z Portálu otvorených dát https://data.gov.sk v sekcii
“Služby” v pravom paneli obrazovky.
Elektronická služba je dostupná prostredníctvom vyššie uvedených
odkazov 24 hodín denne mimo plánovaných odstávok systému. Pre
vybavenie služby (občan, podnikateľ) je potrebné prihlásenie
prostredníctvom eID karty (úroveň autentifikácie 4). Elektronická služba
nevyžaduje platbu. Pre odoslanie elektronickej služby na spracovanie je
vyžadovaný zaručený elektronický podpis. Služba je komplexne prístupná
od 31.12.2015.

7.4.4
7.4.5

Odkaz na video príp.
audio návod:
Stručný
popis
a zoznam
krokov
vybavenia služby:

Nie je
Služba umožňuje podať žiadosť o pridelenie úrovne SLA. SLA je určená
pre zabezpečenie získavania údajov cez technické rozhrania garantovanou
rýchlosťou.
Postup krokov:
1. Používateľ sa prihlási a vyhľadá službu postupom uvedeným
v kapitole Začíname
2. Používateľ vyplní údaje v elektronickom formulári
 Meno a Priezvisko žiadateľa
 Odôvodnenie žiadosti o pridelenie SLA
 Vyberie úroveň SLA, ktorú chce prideliť

www.opis.gov.sk
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Obr. 18 Podanie žiadosti o SLA

3. Používateľ klikne na tlačidlo odoslať správu

Obr. 19 Tlačidlo odoslať správu

7.4.6

7.5
7.5.1
7.5.2

7.5.3

7.5.4
7.5.5

4. Systém odošle žiadosť
5. Používateľovi je doručená elektronická doručenka o prijatí správy
na spracovanie
Súvisiace služby a Žiadne
nutné prílohy pre
komplexné vybavenie
služby:

Sprístupnenie registrovaných prezentačných aplikácií
Názov
elektronickej Sprístupnenie registrovaných prezentačných aplikácií
služby:
Používatelia
 občan (G2C)
elektronickej služby:
 podnikateľ (G2B)
 verejná správa (G2E)
 zahraničná inštitúcia verejnej správy (G2A)
Možnosti
k službe:

prístupu Služba je prístupná z Portálu otvorených dát https://data.gov.sk.
Elektronická služba je dostupná prostredníctvom vyššie uvedených
odkazov 24 hodín denne mimo plánovaných odstávok systému. Pre
vybavenie služby (občan, podnikateľ) nie je potrebné prihlásenie.
Elektronická služba nevyžaduje platbu. Pre využitie elektronickej služby nie
je vyžadovaný zaručený elektronický podpis. Služba je komplexne
prístupná od 31.12.2015.

Odkaz na video príp. Nie je
audio návod:
Stručný
popis Služba umožňuje prístup k aplikáciám zaregistrovaným na Portáli
a zoznam
krokov otvorených dát
vybavenia služby:
Postup krokov:
1. Používateľ otvorí stránku data.gov.sk podľa postupu v kapitole
Začíname

www.opis.gov.sk
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2. Používateľ vyhľadá na stránke data.gov.sk/apps požadovanú
aplikáciu a klikne na dlaždicu reprezentujúcu aplikáciu

Obr. 20 Stránka aplikácie

3. Používateľ klikne v detaile aplikácie na odkaz v poli Prejsť na
aplikáciu.

Obr. 21 Tlačidlo odoslať správu

7.5.6

4. Systém používateľa presmeruje na adresu, kde je možné aplikáciu
získať
Súvisiace služby a Žiadne
nutné prílohy pre
komplexné vybavenie
služby:

www.opis.gov.sk
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7.6
7.6.1
7.6.2

7.6.3

7.6.4
7.6.5

Poskytnutie informácie o datasetoch
Názov
elektronickej Poskytnutie informácie o datasetoch
služby:
Používatelia
 občan (G2C)
elektronickej služby:
 podnikateľ (G2B)
 verejná správa (G2E)
Možnosti
k službe:

prístupu Služba je prístupná z Portálu otvorených dát https://data.gov.sk
Elektronická služba je dostupná prostredníctvom vyššie uvedených
odkazov 24 hodín denne mimo plánovaných odstávok systému. Pre
vybavenie služby (občan, podnikateľ) nie je potrebné prihlásenie.
Elektronická služba nevyžaduje platbu. Pre využitie elektronickej služby nie
je vyžadovaný zaručený elektronický podpis. Služba je komplexne
prístupná od 31.12.2015.

Odkaz na video príp. Nie je
audio návod:
Stručný
popis Služba umožňuje získavanie informácií o datasetoch zverejnených na
a zoznam
krokov portáli data.gov.sk
vybavenia služby:
Postup krokov:
1. Používateľ otvorí stránku data.gov.sk podľa postupu v kapitole
Začíname
2. Používateľ vyhľadá na stránke data.gov.sk/dataset požadovaný
dataset a klikne na jeho názov

Obr. 22 Zobrazenie datasetu

3. Používateľovi sa zobrazí detail datasetu obsahujúci informácie
o datasete

www.opis.gov.sk
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Obr. 23 Detail datasetu

7.6.6

7.7
7.7.1
7.7.2

7.7.3

Súvisiace služby a Žiadne
nutné prílohy pre
komplexné vybavenie
služby:

Podanie podnetu pre zlepšenie poskytovania otvorených dát
Názov
elektronickej Podanie podnetu pre zlepšenie poskytovania otvorených dát
služby:
Používatelia
 občan (G2C)
elektronickej služby:
 podnikateľ (G2B)
 verejná správa (G2E)
Možnosti
k službe:

prístupu K službe je možné pristúpiť na webovom sídle open.slovensko.sk
vyhľadaním služby „Podanie podnetu pre zlepšenie poskytovania
otvorených dát“.
Služba je prístupná tiež z Portálu otvorených dát https://data.gov.sk v sekcii
“Služby” v pravom paneli obrazovky.
Elektronická služba je dostupná prostredníctvom vyššie uvedených
odkazov 24 hodín denne mimo plánovaných odstávok systému. Pre
vybavenie služby (občan, podnikateľ) je potrebné prihlásenie pomocou eID
(úroveň autentifikácie 4). Elektronická služba nevyžaduje platbu. Používateľ
je informovaný o priebehu konania jeho podania prostredníctvom notifikácií
(úroveň 2). Pre odoslanie elektronickej služby na spracovanie nie je
vyžadovaný zaručený elektronický podpis. Služba je komplexne prístupná
od 31.12.2015.

7.7.4
7.7.5

Odkaz na video príp. Nie je
audio návod:
Stručný
popis Služba umožňuje podať podnet na zlepšenie údajov zverejnených na
a zoznam
krokov portáli data.gov.sk
vybavenia služby:
Postup krokov:

www.opis.gov.sk
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1. Používateľ sa prihlási postupom uvedeným v kapitole Začíname
2. Používateľ vyplní údaje v elektronickom formulári
 Popis podnetu na zlepšenie
 Názov alebo URL na dátový zdroj
 Identifikácia chybného záznamu

Obr. 24 Podnet na zlepšenie poskytovaných údajov

3. Používateľ klikne na tlačidlo odoslať správu

Obr. 25 Tlačidlo odoslať správu

7.7.6

7.8
7.8.1
7.8.2

7.8.3

4. Systém odošle žiadosť
5. Používateľovi je doručená elektronická doručenka o prijatí správy
na spracovanie
Súvisiace služby a Žiadne
nutné prílohy pre
komplexné vybavenie
služby:

Poskytnutie metadát k poskytovaným dátam alebo dátovému zdroju
Názov
elektronickej Poskytnutie metadát k poskytovaným dátam alebo dátovému zdroju
služby:
Používatelia
 občan (G2C)
elektronickej služby:
 podnikateľ (G2B)
 verejná správa (G2E)
 zahraničná inštitúcia verejnej správy (G2A)
 inštitúcia verejnej správy (G2G)
Možnosti
k službe:

prístupu K službe je možné pristúpiť na webovom sídle Portálu otvorených dát
data.gov.sk
Elektronická služba je dostupná prostredníctvom vyššie uvedených
odkazov 24 hodín denne mimo plánovaných odstávok systému. Pre
vybavenie služby (občan, podnikateľ) nie je potrebné prihlásenie.
Elektronická služba nevyžaduje platbu. Pre využitie elektronickej služby nie
je vyžadovaný zaručený elektronický podpis. Služba je komplexne
prístupná od 31.12.2015.

7.8.4

Odkaz na video príp. Nie je
audio návod:

www.opis.gov.sk
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7.8.5

Stručný
popis Služba umožňuje získavanie metadát o údajoch zverejnených na portáli
a zoznam
krokov data.gov.sk
vybavenia služby:
Postup krokov:
1. Používateľ otvorí stránku data.gov.sk podľa postupu v kapitole
Začíname
2. Používateľ vyhľadá na stránke data.gov.sk/dataset požadovaný
dataset a klikne na jeho názov

Obr. 26 Výber požadovaného datasetu – obrazovka 1

Obr. 27 Výber požadovaného datasetu – obrazovka 2

3. Používateľovi sa zobrazí detail datasetu

www.opis.gov.sk
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Obr. 28 Zobrazenie detailu datasetu

4. Používateľ klikne na názov dátového zdroja.
5. Používateľovi sa zobrazia metadáta v spodnej časti obrazovky

Obr. 29 Zobrazenie metadát

7.8.6

7.9
7.9.1
7.9.2

7.9.3

Súvisiace služby a Žiadne
nutné prílohy pre
komplexné vybavenie
služby:

Poskytnutie dát v otvorených formátoch
Názov
elektronickej Poskytnutie dát v otvorených formátoch
služby:
Používatelia
 občan (G2C)
elektronickej služby:
 podnikateľ (G2B)
 verejná správa (G2E)
 inštitúcia verejnej správy (G2G)
Možnosti
k službe:

www.opis.gov.sk

prístupu K službe je možné pristúpiť na webovom sídle data.gov.sk
Elektronická služba je dostupná prostredníctvom vyššie uvedených
odkazov 24 hodín denne mimo plánovaných odstávok systému. Pre
vybavenie služby (občan, podnikateľ) nie je potrebné prihlásenie.
Elektronická služba nevyžaduje platbu. Pre odoslanie elektronickej služby

www.informatizacia.sk
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na spracovanie nie je vyžadovaný zaručený elektronický podpis. Služba je
komplexne prístupná od 31.12.2015.
7.9.4
7.9.5

Odkaz na video príp. Nie je
audio návod:
Stručný
popis Služba umožňuje získavanie otvorených údajov zverejnených na portáli
a zoznam
krokov data.gov.sk
vybavenia služby:
Postup krokov:
1. Používateľ otvorí stránku data.gov.sk podľa postupu v kapitole
Začíname
2. Používateľ vyhľadá na stránke data.gov.sk/dataset požadovaný
dataset a klikne na jeho názov

Obr. 30 Výber požadovaného datasetu – obrazovka 1

Obr. 31 Výber požadovaného datasetu – obrazovka 2

3. Používateľovi sa zobrazí detail datasetu

www.opis.gov.sk

www.informatizacia.sk

28

Používateľská príručka elektronických služieb

Obr. 32 Zobrazenie detailu datasetu

7.9.6

7.10

4. Používateľ klikne na tlačidlo Preskúmať pri príslušnom dátovom
zdroji a vyberie možnosť stiahnuť.
5. Používateľovi sa do prehliadača odošle súbor s otvorenými
údajmi.
Súvisiace služby a Žiadne
nutné prílohy pre
komplexné vybavenie
služby:
Poskytnutie údajov prostredníctvom geografickej prezentácie

7.10.1 Názov
elektronickej Poskytnutie údajov prostredníctvom geografickej prezentácie
služby:
7.10.2 Používatelia
 občan (G2C)
elektronickej služby:
 podnikateľ (G2B)
 verejná správa (G2E)
 zahraničná inštitúcia verejnej správy (G2A)
7.10.3 Možnosti
k službe:

prístupu K službe je možné pristúpiť na webovom sídle data.gov.sk
Elektronická služba je dostupná prostredníctvom vyššie uvedeného odkazu
24 hodín denne mimo plánovaných odstávok systému. Pre vybavenie
služby (občan, podnikateľ) nie je potrebné prihlásenie. Elektronická služba
nevyžaduje platbu. Pre využitie elektronickej služby nie je vyžadovaný
zaručený elektronický podpis. Služba je komplexne prístupná od
31.12.2015.

7.10.4 Odkaz na video príp. Nie je
audio návod:
7.10.5 Stručný
popis Služba umožňuje zobraziť na mape údaje, ak obsahujú geografické
a zoznam
krokov súradnice.
vybavenia služby:
Postup krokov:
1. Používateľ otvorí stránku data.gov.sk podľa postupu v kapitole
Začíname
2. Používateľ vyhľadá na stránke data.gov.sk/dataset požadovaný
dataset a klikne na jeho názov
www.opis.gov.sk
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Obr. 33 Výber požadovaného datasetu – obrazovka 1

Obr. 34 Výber požadovaného datasetu – obrazovka 2

3. Používateľovi sa zobrazí detail datasetu
4. Používateľ klikne na tlačidlo Preskúmať pri príslušnom dátovom
zdroji a vyberie možnosť Náhľad
5. Používateľovi sa zobrazí náhľad údajov dátového zdroja

Obr. 35 Náhľad údajov dátového zdroja

www.opis.gov.sk
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6. Používateľ klikne na tlačidlo mapa
7. Zobrazí sa mapa (používateľ vyberie parametre, podľa ktorých sa
zobrazia údaje v mape)

Obr. 36 Zobrazenie vybranej mapy

7.10.6 Súvisiace služby a Žiadne
nutné prílohy pre
komplexné vybavenie
služby:

7.11

Poskytnutie údajov prostredníctvom grafovej prezentácie

7.11.1 Názov
elektronickej Poskytnutie údajov prostredníctvom grafovej prezentácie
služby:
7.11.2 Používatelia
 občan (G2C)
elektronickej služby:
 podnikateľ (G2B)
 verejná správa (G2E)
 zahraničná inštitúcia verejnej správy (G2A)
7.11.3 Možnosti
k službe:

prístupu K službe je možné pristúpiť na webovom sídle data.gov.sk
Elektronická služba je dostupná prostredníctvom vyššie uvedeného odkazu
24 hodín denne mimo plánovaných odstávok systému. Pre vybavenie
služby (občan, podnikateľ) nie je potrebné prihlásenie. Elektronická služba
nevyžaduje platbu. Pre využitie elektronickej služby na spracovanie nie je
vyžadovaný zaručený elektronický podpis. Služba je komplexne prístupná
od 31.12.2015.

7.11.4 Odkaz na video príp. Nie je
audio návod:
7.11.5 Stručný
popis Služba umožňuje zobraziť údaje v grafe ak to ich povaha dovoľuje
a zoznam
krokov
Postup krokov:
vybavenia služby:

www.opis.gov.sk
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1. Používateľ otvorí stránku data.gov.sk podľa postupu v kapitole
Začíname
2. Používateľ vyhľadá na stránke data.gov.sk/dataset požadovaný
dataset a klikne na jeho názov

Obr. 37 Výber požadovaného datasetu – obrazovka 1

Obr. 38 Výber požadovaného datasetu – obrazovka 2

3. Používateľovi sa zobrazí detail datasetu
4. Používateľ klikne na tlačidlo Preskúmať pri príslušnom dátovom
zdroji a vyberie možnosť Náhľad
5. Používateľovi sa zobrazí náhľad údajov dátového zdroja
6. Používateľ klikne na tlačidlo Graf (podľa zvolených parametrov sa
mu zobrazí graf s údajmi)

www.opis.gov.sk

www.informatizacia.sk
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Obr. 39 Zobrazenie vybraného grafu

7.11.6 Súvisiace služby a Žiadne
nutné prílohy pre
komplexné vybavenie
služby:

7.12

Poskytnutie údajov na základe geografického vyhľadávania

7.12.1 Názov
elektronickej Poskytnutie údajov na základe geografického vyhľadávania
služby:
7.12.2 Používatelia
 občan (G2C)
elektronickej služby:
 podnikateľ (G2B)
 verejná správa (G2E)
 zahraničná inštitúcia verejnej správy (G2A)
7.12.3 Možnosti
k službe:

prístupu K službe je možné pristúpiť na webovom sídle data.gov.sk
Elektronická služba je dostupná prostredníctvom vyššie uvedeného odkazu
24 hodín denne mimo plánovaných odstávok systému. Pre vybavenie
služby (občan, podnikateľ) nie je potrebné prihlásenie. Elektronická služba
nevyžaduje platbu. Pre využitie elektronickej služby nie je vyžadovaný
zaručený elektronický podpis. Služba je komplexne prístupná od
31.12.2015.

7.12.4 Odkaz na video príp. Nie je
audio návod:
7.12.5 Stručný
popis Služba umožňuje vyhľadať údaje na základe geografických metadát v
a zoznam
krokov datasete
vybavenia služby:
Postup krokov:
1. Používateľ otvorí stránku data.gov.sk podľa postupu v kapitole
Začíname

www.opis.gov.sk
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2. Používateľ na stránke data.gov.sk/dataset vyberie na mape v
ľavom hornom rohu geografickú oblasť, z ktorej chce vyhľadať
datasety

Obr. 40 Zobrazenie datasetov vybranej geografickej oblasti

3. Používateľovi sú zobrazené datasety, ktoré spadajú do uvedenej
lokality
7.12.6 Súvisiace služby a Žiadne
nutné prílohy pre
komplexné vybavenie
služby:

7.13

Podanie žiadosti o registráciu pre odber notifikačných správ o datasetoch

7.13.1 Názov
elektronickej Podanie žiadosti o registráciu pre odber notifikačných správ o datasetoch
služby:
7.13.2 Používatelia
 občan (G2C)
elektronickej služby:
 podnikateľ (G2B)
 verejná správa (G2E)
 inštitúcia verejnej správy (G2G)
7.13.3 Možnosti
k službe:

prístupu K službe je možné pristúpiť na webovom sídle data.gov.sk
Elektronická služba je dostupná prostredníctvom vyššie uvedeného odkazu
24 hodín denne mimo plánovaných odstávok systému. Pre vybavenie
služby (občan, podnikateľ) je potrebné prihlásenie (úroveň autentifikácie 2).
Elektronická služba nevyžaduje platbu. Pre odoslanie elektronickej služby
na spracovanie nie je vyžadovaný zaručený elektronický podpis. Služba je
komplexne prístupná od 31.12.2015.

7.13.4 Odkaz na video príp. Nie je
audio návod:
7.13.5 Stručný
popis Služba umožňuje prihlásiť sa na odber notifikačných správ o datasetoch.
a zoznam
krokov
Postup krokov pre odber notifikácií o datasete:
vybavenia služby:
1. Používateľ sa prihlási a otvorí stránku data.gov.sk podľa postupu

www.opis.gov.sk
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v kapitole Začíname
2. Používateľ na stránke data.gov.sk/dataset klikne na dataset
o ktorom chce byť notifikovaný

Obr. 41 Zoznam datasetov

3. Používateľovi je zobrazený detail datasetu, v ktorom sa na ľavej
strane nachádza tlačidlo odoberať

Obr. 42 Prihlásenie sa na odber notifikácií

4. Používateľ sa prihlási na odber notifikácií kliknutím na tlačidlo. Po
kliknutí sa farba tlačidla a text zmení na červenú na tlačidle je
napísané prestať odoberať.
7.13.6 Súvisiace služby a Žiadne
nutné prílohy pre
komplexné vybavenie
služby:

7.14

Podanie žiadosti o finančné prostriedky v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky

7.14.1 Názov
elektronick
ej služby:
7.14.2 Používateli
a
elektronick
ej služby:
7.14.3 Možnosti
prístupu
www.opis.gov.sk

Podanie žiadosti o finančné prostriedky v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky




občan (G2C)
podnikateľ (G2B)
inštitúcia verejnej správy (G2G)

K službe je možné pristúpiť po autentifikácii realizovanej prostredníctvom:
- špecializovaného portálu dotacie.slovensko.sk v časti „Podanie žiadosti

www.informatizacia.sk
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k službe:

o dotáciu“

Elektronická služba je dostupná prostredníctvom vyššie uvedených odkazov 24 hodín
denne mimo plánovaných odstávok systému. Pre vybavenie služby (občan, podnikateľ) je
potrebné prihlásenie pomocou eID (úroveň autentifikácie 4). Elektronická služba
nevyžaduje platbu. Používateľ je informovaný o priebehu konania jeho podania
prostredníctvom notifikácií (úroveň 3). Pre využitie nie je vyžadovaný zaručený
elektronický podpis. Služba je komplexne prístupná od 31.12.2015.
7.14.4 Odkaz na Nie je
video príp.
audio
návod:
7.14.5 Stručný
Služba „Podanie žiadosti o finančné prostriedky v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej
popis
republiky “ umožňuje žiadateľom podať žiadosť o finančné prostriedky v pôsobnosti Úradu
a zoznam
vlády Slovenskej republiky.
krokov
vybavenia
Prístup je povolený autentifikovaným používateľom (subjektom). Autentifikácia je
služby:
vyžadovaná prostredníctvom prihlásenia na ÚPVS a autentifikačného prostriedku eID
karty.
Kroky vybavenia služby:
1. Používateľ sa môže prihlásiť na webovom portáli dotacie.slovensko.sk
2. V hornom menu vyberie „Podanie žiadosti o dotáciu“
3. Používateľ vyberie zo stromu programov a podprogramov vhodný program /
podprogram a následne preferovanú výzvu zo zoznamu zverejnených výziev.

Obr. 43 Zobrazenie programov, podprogramov a možných výziev

4. Používateľ klikne na tlačidlo „Podať žiadosť“, v riadku s preferovanou výzvou
5. Podanie žiadosti o finančné prostriedky je ďalej realizované vo viacerých
samostatných obrazovkách. Celý proces vyplnenia žiadosti je rozdelený na šesť
krokov podľa obrázku nižšie, ktorými používateľ postupne prechádza. Medzi
jednotlivými krokmi sa používateľ pohybuje tlačidlami Ďalej a Späť. Každý krok je
www.opis.gov.sk
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venovaný inej časti žiadosti.

Obr. 44 Podanie žiadosti o NFP

6. Používateľ vyplní údaje o žiadosti ako je názvov žiadosti, stručný popis žiadosti
a zdôvodnenie žiadosti a stlačí tlačidlo „ďalej“.

www.opis.gov.sk
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Obr. 45 Formulár údajov o žiadateľovi

7. Používateľovi sa zobrazí formulár, do ktorého vyplní požadované údaje
o žiadateľovi ako je názov žiadateľa, IČO, predmet činnosti, vznik žiadateľa,
adresa, bankové údaje, kontaktná osoba a štatutárny zástupca. Vyplnené údaje
potvrdí tlačidlom „ďalej“.

www.opis.gov.sk
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Obr. 46 Obrazovka priloženia príloh

8. Zobrazí sa obrazovka na priloženie požadovaných príloh žiadosti. Po ich nahratí
z lokálneho disku ich výber potvrdí tlačidlom „ďalej“.

www.opis.gov.sk

www.informatizacia.sk

39

Používateľská príručka elektronických služieb

Obr. 47 Tabuľka s prehľadom poskytnutých dotácií

9. Zobrazí sa tabuľka s prehľadom poskytnutých dotácií, evidovaných v systéme.
Pridanie dotácie, ktorá sa nenachádza v systéme iniciuje tlačidlom „pridať
poskytnutú dotáciu“.

Obr. 48 Formulár na pridanie dotácie

10. Zobrazí sa formulár na pridanie dotácie, ktorý vyplní. Uloženie potvrdí tlačidlom
„uložiť dotáciu“. Ak je zoznam poskytnutých dotácií kompletný, používateľ sa do
ďalšieho kroku (vyplnenie údajov o projekte) dostane stlačením tlačidla „ ďalej“
na formulári prehľadu poskytnutých dotácií.

www.opis.gov.sk
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Obr. 49 Formulár pre zadávanie údajov o projekte

11. Zobrazí sa formulár pre zadávanie údajov o projekte, alebo projektoch danej
žiadosti. Pridanie projektu iniciuje stlačením tlačidla „pridať projekt“.
12. Následne sa používateľovi zobrazí obrazovka so sadou formulárov pre
zadávanie údajov o projekte, rozdelené do viacerých krokov: výber podprogramu
(resp. priority alebo oblasti podpory), definovanie projektu, aktivity projektu,
štruktúrovaný rozpočet, osobitné náležitosti.

Obr. 50 Zobrazenie možností výberu podprogramu

13. Používateľ vyberie podprogram, na ktorý predkladá projekt. Podľa zvoleného
podprogramu sa zobrazí následne príslušný formulár realizačného plánu, ktorý
následne vyplní v kroku „definovanie projektu“ po stlačení tlačidla „ďalej“.

www.opis.gov.sk
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Obr. 51 Zadávanie detailov projektu

www.opis.gov.sk
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Obr. 52 Doplnenie ďalších atribútov projektu

14. Po vyplnení požadovaných údajov realizačného plánu, používateľ vyplní údaje
štruktúrovaného rozpočtu projektu.

www.opis.gov.sk
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Obr. 53 Formulár pre zadanie rozpočtu projektu

15. Po zadaní jednotlivých položiek rozpočtu, uloženie údajov rozpočtu potvrdí
tlačidlom „ďalej“.

Obr. 54 Zadávanie osobných náležitostí projektu

www.opis.gov.sk
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Obr. 55 Obrazovka podania žiadosti

16. Zobrazí sa formulár pre nahratie, resp. generovanie osobitných náležitostí
projektu.
17. Posledným krokom podania žiadosti je zhodnotenie, kde používateľ skontroluje
uvedené údaje a klikne na tlačidlo „Podať žiadosť“.
18. Používateľ je presmerovaný do eDesk, kde sa mu zobrazí predvyplnený formulár
so žiadosťou o finančné prostriedky v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej
republiky

www.opis.gov.sk
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Obr. 56 Podanie žiadosti o finančné prostriedky v pôsobnosti ÚVSR

Obr. 57 Obrazovka pre finálne odoslanie žiadosti

19. Používateľ podá žiadosť kliknutím na tlačidlo „Odoslať správu“.
7.14.6 Súvisiace
Žiadne
služby
a
nutné
prílohy pre
komplexné
vybavenie
služby:
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7.15

Podanie doplňujúcich podkladov k žiadosti o finančné prostriedky v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej
republiky

7.15.1 Názov
elektronickej
služby:
7.15.2 Používatelia
elektronickej
služby:
7.15.3 Možnosti
prístupu
k službe:

Podanie doplňujúcich podkladov k žiadosti o finančné prostriedky v pôsobnosti Úradu
vlády Slovenskej republiky
 občan (G2C)
 podnikateľ (G2B)
 inštitúcia verejnej správy (G2G)
K službe je možné pristúpiť po autentifikácii realizovanej prostredníctvom webového
sídla: dotacie.slovensko.sk
-> Projekty a žiadosti – Predložené žiadosti – Skontrolovať povinné náležitosti –
formulárový oddiel Úprava povinných náležitostí

Elektronická služba je dostupná prostredníctvom vyššie uvedeného odkazu 24 hodín
denne mimo plánovaných odstávok systému. Pre vybavenie služby (občan, podnikateľ)
je potrebné prihlásenie pomocou eID (úroveň autentifikácie 4). Elektronická služba
nevyžaduje platbu. Používateľ je informovaný o priebehu konania jeho podania
prostredníctvom notifikácií (úroveň 3). Pre odoslanie elektronickej služby na spracovanie
nie je vyžadovaný zaručený elektronický podpis. Služba je komplexne prístupná od
31.12.2015.
7.15.4 Odkaz na Nie je
video príp.
audio
návod:
7.15.5 Stručný
Služba „Podanie doplňujúcich podkladov k žiadosti o finančné prostriedky v pôsobnosti
popis
Úradu vlády Slovenskej republiky“ umožňuje žiadateľom dodanie chýbajúcich podkladov,
a zoznam
ktoré neboli zaslané v žiadosti o finančné prostriedky v pôsobnosti ÚV SR.
krokov
vybavenia
Prístup je povolený autentifikovaným používateľom (subjektom). Autentifikácia je
služby:
vyžadovaná prostredníctvom prihlásenia na ÚPVS a autentifikačného prostriedku eID
karty.
Kroky vybavenia služby:
1. Používateľ sa môže prihlásiť na webovom portáli dotacie.slovensko.sk
V hornom menu vyberie „-> Projekty a žiadosti – Predložené žiadosti – Skontrolovať
povinné náležitosti

www.opis.gov.sk
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Obr. 58 Úprava povinných náležitostí

2. Používateľ doplní požadované náležitosti, poznámku k úprave povinných
náležitostí a potvrdí podanie doplňujúcich podkladov zaškrtnutím tlačidla
„Potvrdzujem podanie doplňujúcich podkladov“ a stlačením tlačidla „Potvrdiť
kontrolu“.

7.15.6 Súvisiace
Žiadne
služby
a
nutné
prílohy pre
komplexné
vybavenie
služby:

7.16

Informovanie sa o stave podanej žiadosti o finančné prostriedky v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej
republiky

7.16.1 Názov
Informovanie sa o stave podanej žiadosti o finančné prostriedky v pôsobnosti Úradu
elektronickej vlády Slovenskej republiky
služby:

www.opis.gov.sk
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7.16.2 Používatelia
 občan (G2C)
elektronickej
 podnikateľ (G2B)
služby:
 inštitúcia verejnej správy (G2G)
7.16.3 Možnosti
K službe je možné pristúpiť po autentifikácii realizovanej prostredníctvom webového
prístupu
sídla dotacie.slovensko.sk
k službe:
> Projekty a žiadosti
Elektronická služba je dostupná prostredníctvom vyššie uvedeného odkazu 24 hodín
denne mimo plánovaných odstávok systému. Pre vybavenie služby (občan,
podnikateľ) je potrebné prihlásenie pomocou eID (úroveň autentifikácie 4).
Elektronická služba nevyžaduje platbu. Používateľ je informovaný o priebehu konania
jeho podania prostredníctvom notifikácií (úroveň 3). Pre odoslanie elektronickej služby
na spracovanie nie je vyžadovaný zaručený elektronický podpis. Služba je komplexne
prístupná od 31.12.2015.
7.16.4 Odkaz na Nie je
video príp.
audio
návod:
7.16.5 Stručný
Služba „Informovanie sa o stave podanej žiadosti o finančné prostriedky v pôsobnosti
popis
Úradu vlády Slovenskej republiky“ umožňuje žiadateľom poskytnúť aktuálnu
a zoznam
informáciu o stave podanej žiadosti.
krokov
vybavenia
Prístup je povolený autentifikovaným používateľom (subjektom). Autentifikácia je
služby:
vyžadovaná prostredníctvom prihlásenia na ÚPVS a autentifikačného prostriedku eID
karty.
Kroky vybavenia služby:
1. Používateľ sa môže prihlásiť na webovom portáli dotacie.slovensko.sk
2. V hornom menu vyberie „-> Projekty a žiadosti“
3. Používateľ zvolí program zo stromovej štruktúry programov a záložku
„Všetky žiadosti“.
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Obr. 59 Obrazovka všetkých žiadostí

4. Používateľ vyplní pole názov alebo kód žiadosti (prípadne oboje) a zvolí
tlačidlo Vyhľadaj. Používateľovi sa zobrazí zoznam žiadostí spolu
s aktuálnym stavom

Obr. 60 Vyhľadávanie žiadostí

7.16.6 Súvisiace
Pre podanie žiadosti o finančné prostriedky v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej
služby
a republiky nie je nutné prikladať prílohy.
nutné
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prílohy pre
komplexné
vybavenie
služby:
7.17

Vydanie rozhodnutia k žiadosti o finančné prostriedky v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky

7.17.1 Názov
elektronicke
j služby:
7.17.2 Používatelia
elektronicke
j služby:
7.17.3 Možnosti
prístupu
k službe:

Vydanie rozhodnutia k žiadosti o finančné prostriedky v pôsobnosti Úradu vlády
Slovenskej republiky
 inštitúcia verejnej správy (G2G)
 občan (G2C)
 podnikateľ (G2B)
Prístup k službe je po autentifikácii realizovaný prostredníctvom webového sídla:
dotacie.slovensko.sk
> Projekty a žiadosti – Žiadosti na schválenie

Elektronická služba je dostupná prostredníctvom vyššie uvedeného odkazu 24 hodín
denne mimo plánovaných odstávok systému. Pre vybavenie služby (občan,
podnikateľ) je potrebné prihlásenie pomocou eID (úroveň autentifikácie 4).
Elektronická služba nevyžaduje platbu. Používateľ je informovaný o priebehu konania
jeho podania prostredníctvom notifikácií (úroveň 3). Pre odoslanie elektronickej služby
na spracovanie nie je vyžadovaný zaručený elektronický podpis. Služba je komplexne
prístupná od 31.12.2015.
7.17.4 Odkaz na Nie je
video príp.
audio
návod:
7.17.5 Stručný
Služba „Vydanie rozhodnutia k žiadosti o finančné prostriedky v pôsobnosti Úradu
popis
vlády Slovenskej republiky“ umožňuje oprávnenej osobe vydať rozhodnutie k žiadosti
a zoznam
o finančné prostriedky v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky.
krokov
vybavenia
Prístup je povolený autentifikovaným používateľom (subjektom). Autentifikácia je
služby:
vyžadovaná prostredníctvom prihlásenia na ÚPVS a autentifikačného prostriedku eID
karty.
Kroky vybavenia služby:
1. Používateľ sa môže prihlásiť na webovom portáli dotacie.slovensko.sk
2. V hornom menu vyberie „-> Projekty a žiadosti
3. Používateľ zvolí žiadosť a klikne na tlačidlo „Zobraziť informatívny list“
.

www.opis.gov.sk
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Obr. 61 Zobrazenie informatívneho listu

4. Oprávnenému používateľovi je zobrazená obrazovka s informatívnym listom.
Používateľ klikne na tlačidlo Odoslať v pravom dolnom rohu obrazovky.
Zobrazí sa obrazovka žiadostí na schválenie. Žiadosť bola presunutá do
záložky Odporučené a neodporučené žiadosti, v podzáložke Zoznam
odporučených žiadostí v prípade, ak bola žiadosť odporučená.

Obr. 62 Odoslanie žiadosti na schválenie

5. Nasledujú procesy kontroly oprávnenosti výdavkov. Po kontrole sú
vyhovujúce projekty presunuté do podzáložky „Zoznam schválených
žiadostí.“
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Obr. 63 Zoznam schválených a zamietnutých žiadostí

7.17.6 Súvisiace
Žiadne
služby
a
nutné
prílohy pre
komplexné
vybavenie
služby:
7.18

Podanie dokladov k poskytnutým finančným prostriedkom v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky

7.18.1 Názov
elektronicke
j služby:
7.18.2 Používateli
a
elektronicke
j služby:
7.18.3 Možnosti
prístupu
k službe:

Podanie dokladov k poskytnutým finančným prostriedkom v pôsobnosti Úradu vlády
Slovenskej republiky




občan (G2C)
podnikateľ (G2B)
inštitúcia verejnej správy (G2G)

Služba je prístupná po autentifikácii prostredníctvom webového sídla:
dotacie.slovensko.sk
-> Projekty a žiadosti – Zazmluvnené žiadosti – Vyúčtovanie – Finančné
vyúčtovanie dotácie

Elektronická služba je dostupná prostredníctvom vyššie uvedeného odkazu 24 hodín
denne mimo plánovaných odstávok systému. Pre vybavenie služby (občan, podnikateľ) je
potrebné prihlásenie pomocou eID (úroveň autentifikácie 4). Elektronická služba
nevyžaduje platbu. Používateľ je informovaný o priebehu konania jeho podania
prostredníctvom notifikácií (úroveň 3). Pre odoslanie elektronickej služby na spracovanie
nie je vyžadovaný zaručený elektronický podpis. Služba je komplexne prístupná od
31.12.2015.
7.18.4 Odkaz na Nie je
video príp.
audio
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návod:
7.18.5 Stručný
popis
a zoznam
krokov
vybavenia
služby:

Služba „Podanie dokladov k poskytnutým finančným prostriedkom v pôsobnosti Úradu
vlády Slovenskej“ umožňuje oprávnenej osobe podať doklady k poskytnutým finančným
prostriedkom v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej.
Prístup je povolený autentifikovaným používateľom (subjektom). Autentifikácia je
vyžadovaná prostredníctvom prihlásenia na ÚPVS a autentifikačného prostriedku eID
karty.
Kroky vybavenia služby:
1. Používateľ sa môže prihlásiť na webovom portáli dotacie.slovensko.sk
2. V hornom menu vyberie „->Projekty a žiadosti – Zazmluvnené žiadosti –
Vyúčtovanie – Finančné vyúčtovanie dotácie

Obr. 64 Obrazovka finančné vyúčtovanie žiadosti

7.18.6 Súvisiace
služby
a
nutné
prílohy pre
komplexné
vybavenie
služby:

www.opis.gov.sk

3. Používateľovi sa zobrazí sa obrazovka pre vytvorenie finančného vyúčtovania
dotácie. Používateľovi je zobrazená tabuľka pre pridávanie položiek vyúčtovania
a príloh k vyúčtovaniu. V prípade ak používateľ pridal záverečnú správu,
finančné vyúčtovanie a finančné vyúčtovanie spolufinancovania dotácie má
možnosť zaškrtnúť políčko Potvrdzujem ukončenie vyúčtovania projektu.
Následne má možnosť kliknúť na tlačidlo Odoslať na kontrolu vyúčtovania, čím
sa odošlú všetky dokumenty na kontrolu.
Žiadne
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7.19

Zverejňovanie prijímateľov poskytnutých finančných prostriedkov v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej
republiky

7.19.1 Názov
elektronickej
služby:
7.19.2 Používatelia
elektronickej
služby:
7.19.3 Možnosti
prístupu
k službe:

Zverejňovanie prijímateľov poskytnutých finančných prostriedkov v pôsobnosti Úradu
vlády Slovenskej republiky
 občan (G2C)
 podnikateľ (G2B)
 inštitúcia verejnej správy (G2G)
Služba je prístupná prostredníctvom webového sídla:
dotacie.slovensko.sk
-> Vyhľadávanie

Elektronická služba je dostupná prostredníctvom vyššie uvedeného odkazu 24 hodín
denne mimo plánovaných odstávok systému. Pre vybavenie služby (občan,
podnikateľ) nie je potrebné prihlásenie. Elektronická služba nevyžaduje platbu. Pre
využitie elektronickej služby nie je vyžadovaný zaručený elektronický podpis. Služba
je komplexne prístupná od 31.12.2015.
7.19.4 Odkaz na Nie je
video príp.
audio
návod:
7.19.5 Stručný
Služba „Zverejňovanie prijímateľov poskytnutých finančných prostriedkov v
popis
pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky“ slúži pre informovanie sa o využívaní
a zoznam
poskytnutých finančných prostriedkov v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky.
krokov
vybavenia
Prístup je povolený autentifikovaným aj neautentifikovaným používateľom
služby:
(subjektom). Autentifikácia je vyžadovaná prostredníctvom prihlásenia na ÚPVS
a autentifikačného prostriedku eID karty.
Kroky vybavenia služby:
1. Používateľ sa môže prihlásiť na webovom portáli dotacie.slovensko.sk
2. V hornom menu vyberie „Vyhľadávanie“
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Obr. 65 Vyhľadávanie projektov

3. Vyhľadávanie slúži na vyhľadanie zverejnených projektov v prípade
neprihláseného aj prihláseného používateľa. V ľavej časti obrazovky sa
nachádza stromová štruktúra programov, podľa ktorej sa jednoducho
vyhľadávajú zverejnené projekty pre konkrétny program/ podprogram/ oblasť.
V strede obrazovky sa nachádza filter a fulltextové vyhľadávanie.
Žiadne

7.19.6 Súvisiace
služby
a
nutné
Nie je nutné prikladať prílohy.
prílohy pre
komplexné
vybavenie
služby:

7.20

Podanie žiadosti o poskytnutie informácie z Úradu vlády Slovenskej republiky

7.20.1 Názov
elektronick
ej služby:
7.20.2 Používatel
ia
elektronick
ej služby:

www.opis.gov.sk

Podanie žiadosti o poskytnutie informácie z Úradu vlády Slovenskej republiky





inštitúcia verejnej správy (G2G)
verejná správa (G2E)
občan (G2C)
podnikateľ (G2B)
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7.20.3 Možnosti
prístupu
k službe:

Informácie o službe sú dostupné prostredníctvom vlastného portálu
https://rokovania.gov.sk/info/
Dostupnosť služby je prostredníctvom ÚPVS
https://schranka1.slovensko.sk/FormConstructor/Default.aspx?IdService=215597

Elektronická služba je dostupná prostredníctvom vyššie uvedených odkazov bez časového
obmedzenia s výnimkou plánovaných odstávok. Pre vybavenie služby (občan, podnikateľ)
je potrebné prihlásenie prostredníctvom eID karty (úroveň autentifikácie 4). Elektronická
služba nevyžaduje platbu. Používateľ je informovaný o priebehu konania jeho podania
prostredníctvom notifikácií (úroveň 3). Pre odoslanie elektronickej služby na spracovanie
nie je vyžadovaný zaručený elektronický podpis. Služba je komplexne prístupná od
31.12.2015.
7.20.4 Odkaz na Nie je
video príp.
audio
návod:
7.20.5 Stručný
Elektronický formulár umožní podanie elektronickej žiadosti na poskytnutie informácie,
popis
materiálu, záznamu, resp. iného výstupu súvisiaceho s činnosťou Úradu vlády Slovenskej
a zoznam republiky v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o
krokov
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších
vybavenia predpisov. Na základe prijatého elektronického podania je po jeho spracovaní používateľ
služby:
informovaný prostredníctvom odpovedného formulára. Rozhodnutie, informácia, prípadne
ďalšie doplňujúce informácie k predloženému podaniu budú používateľovi doručené do
jeho elektronickej schránky (eDesk ÚPVS).
Používateľ (občan) vykoná:
1. Používateľ sa prihlási postupom uvedeným v kapitole Začíname
2. V sekcii „Služby“ vyhľadá požadovanú službu „Podanie žiadosti o poskytnutie
informácie z Úradu vlády Slovenskej republiky“ a klikne na jej názov.
3. Používateľ môže doplniť informácie k elektronickému podaniu, ako sú Predmet
správy, Značka prijímateľa, Značka odosielateľa. Hodnota v poli Predmet správy
sa automaticky naplní názvom elektronickej služby.

Obr.: 66 – Doplňujúce údaje elektronického podania

4. Používateľ následne vyplní jednotlivé sekcie elektronického formulára manuálne
alebo prostredníctvom funkcie „Nahrať formulár“. Funkcia pre nahratie formulára
sa zobrazuje v spodnej časti zobrazeného elektronického formulára.
Elektronický formulár sa skladá z niekoľkých sekcií. Povinné údaje, ktoré je potrebné
vyplniť sú označené hviezdičkou. V prípade ak je možné priradiť viac údajov k príslušným
položkám, je používateľovi sprístupnená funkcia Pridať.
- identifikačné údaje odosielateľa (identifikácia, fyzickej osoby, právnickej osoby, resp. inej
inštitúcie verejnej správy, ktorá vytvára predmetnú žiadosť t. j. meno, adresa a
jednoznačná identifikácia odosielateľa),
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Obr.: 67 - Údaje fyzickej osoby

Obr.: 68 Údaje právnickej osoby, alebo orgánu verejnej moci.

- identifikačné údaje prijímateľa podnetu (identifikačné údaje prijímateľa podnetu, t. j.
názov, sídlo a jednoznačná identifikácia Úradu vlády Slovenskej republiky),

Obr.: 69 Údaje prijímateľa

- kmeňové údaje žiadosti – detailné informácie o predmete žiadosti a dôvodu
požadovaných informácií.

Obr.: 70 Detailné údaje žiadosti

- identifikačné údaje osoby (pracovníka, zástupcu, referenta), ktorý podáva predmetné
podanie, t. j. meno, priezvisko a kontaktné údaje.
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Obr.: 71 Údaje osoby podávajúcej žiadosť

5. Po vyplnení elektronického formulára môže používateľ skontrolovať správnosť
vyplnenia formulára prostredníctvom funkcie „Skontrolovať formulár“, ktorá sa
nachádza v spodnej časti pod elektronickým formulárom.

Obr.: 72 Akcie nad elektronickým formulárom

6. K vyplnenému podaniu môže používateľ doplniť prílohy. Cez funkciu
„Prehľadávať“ systém umožní vybrať používateľovi požadovanú prílohu. Po
výbere prílohy musí používateľ zvoliť voľbu „Nahrať prílohy na server“, ktorá
zabezpečí pripojenie príloh k elektronickému podaniu. V prípade ak by chcel
používateľ pripojiť viac príloh zvolí funkciu „Pridať“, ktorá umožní používateľovi
pripojenie ďalšej prílohy.

Obr.: 73 Prílohy podania

7. Používateľ má možnosť si uložiť správu ako rozpracovanú cez akciu „Uložiť
správu“ alebo zvolí akciu pre odoslanie podania na ďalšie spracovanie
prostredníctvom tlačidla „Odoslať správu“. Akcie sa nachádzajú na konci
obrazovky
zobrazeného
elektronického
podania.

Obr.: 74 Funkcie pre prácu s podaním

V prípade ak si používateľ uložil správu má možnosť ju ešte aktualizovať a po
doplnení všetkých potrebných údajov odoslať na spracovanie. Rozpracované
a neodoslané správy nájde používateľ v elektronickej schránke eDesk ÚPVS
v priečinku „Rozpracované správy“.
8. Po odoslaní podania cez funkciu „Odoslať správu“ systém odošle elektronické
podanie a informuje používateľa o výsledku operácie.
9. Používateľovi je doručená notifikácia do eDesk ÚPVS o prijatí správy na
spracovanie
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Obr.: 75 Informácia o prijatí správy na spracovanie

7.20.6 Súvisiace
služby a
nutné
prílohy pre
komplexné
vybavenie
služby:

7.21

Elektronická služba umožňuje priloženie všeobecných príloh, ktoré súvisia s predmetnou
službou. Priloženie príloh je nepovinné. Ich počet a rozsah závisí od rozhodnutia
používateľa využívajúceho elektronickú službu.
Pre komplexné vybavenie služby nie je potrebné doplnenie ďalších elektronických služieb.

Podanie žiadosti o stretnutie / rozhovor s členom vlády Slovenskej republiky

7.21.1 Názov
Podanie žiadosti o stretnutie / rozhovor s členom vlády Slovenskej republiky
elektronicke
j služby:
7.21.2 Používatelia
 inštitúcia verejnej správy (G2G)
elektronicke
 verejná správa (G2E)
j služby:
 občan (G2C)
 podnikateľ (G2B)
7.21.3 Možnosti
Informácie o službe sú dostupné prostredníctvom vlastného portálu:
prístupu
https://rokovania.gov.sk/info/
k službe:
Dostupnosť prostredníctvom ÚPVS:
https://schranka1.slovensko.sk/FormConstructor/Default.aspx?IdService=215598
Elektronická služba je dostupná prostredníctvom vyššie uvedeného odkazu bez časového
obmedzenia. Pre vybavenie služby (občan, podnikateľ) je potrebné prihlásenie prostredníctvom eID
karty (úroveň autentifikácie 4). Elektronická služba nevyžaduje platbu. Používateľ je informovaný
o priebehu konania jeho podania prostredníctvom notifikácií (úroveň 3). Pre odoslanie elektronickej
služby na spracovanie je vyžadovaný zaručený elektronický podpis. Služba je komplexne prístupná
od 31.12.2015.
7.21.4 Odkaz na Nie je
video príp.
audio
návod:
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7.21.5 Stručný
popis
a zoznam
krokov
vybavenia
služby:

Elektronický formulár umožní podanie elektronickej žiadosti:
1. na stretnutie / rozhovor s členom vlády Slovenskej republiky, ktorý je v pôsobnosti Úradu
vlády Slovenskej republiky,
2. stretnutie /rozhovor s riadiacimi zamestnancami Úradu vlády Slovenskej republiky.
Na základe prijatého elektronického podania je po jeho spracovaní používateľ informovaný
prostredníctvom odpovedného formulára. Rozhodnutie, informácia, prípadne ďalšie doplňujúce
informácie k predloženému podaniu budú používateľovi doručené do jeho elektronickej schránky
(eDesk ÚPVS).
Používateľ (občan) vykoná:
1. Používateľ sa prihlási a vyhľadá službu postupom uvedeným v kapitole Začíname
2. Používateľ klikne na názov služby a otvorí sa mu formulár
3. Používateľ môže doplniť informácie k elektronickému podaniu, ako sú Predmet správy,
Značka prijímateľa, Značka odosielateľa. Hodnota v poli Predmet správy sa automaticky
naplní názvom elektronickej služby.

Obr.: 76 – Doplňujúce údaje elektronického podania

4. Používateľ následne vyplní jednotlivé sekcie elektronického formulára manuálne alebo
prostredníctvom funkcie „Nahrať formulár“. Funkcia pre nahratie formulára sa zobrazuje
v spodnej časti zobrazeného elektronického formulára.
Elektronický formulár sa skladá z niekoľkých sekcií. Povinné údaje, ktoré je potrebné vyplniť sú
označené hviezdičkou. V prípade ak je možné priradiť viac údajov k príslušným položkám, je
používateľovi sprístupnená funkcia Pridať.
- identifikačné údaje odosielateľa (identifikácia, fyzickej osoby, právnickej osoby, resp. inej inštitúcie
verejnej správy, ktorá vytvára predmetnú žiadosť t. j. meno, adresa a jednoznačná identifikácia
odosielateľa),

Obr.: 77 Údaje fyzickej osoby
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Obr.: 78 Údaje právnickej osoby, alebo orgánu verejnej moci.

- identifikačné údaje prijímateľa podnetu (identifikačné údaje prijímateľa podnetu, t. j. názov, sídlo a
jednoznačná identifikácia Úradu vlády Slovenskej republiky),

Obr.: 79 Údaje prijímateľa

- kmeňové údaje žiadosti – detailné informácie o predmete žiadosti a zdôvodnenia žiadosti.

Obr.: 80 Detailné údaje žiadosti

- údaje osoby/osôb žiadajúcich o stretnutie. V rámci zoznamu je možné pridať viacero osôb.
Zároveň je možné doplniť informácie súvisiace so žiadosťou o povolenie vstupu automobilu do
priestorov Úradu vlády Slovenskej republiky.
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Obr.: 81 Údaje osôb

- identifikačné údaje osoby (pracovníka, zástupcu, referenta), ktorý podáva predmetné podanie, t. j.
meno, priezvisko a kontaktné údaje.

Obr.: 82 Údaje osoby podávajúcej žiadosť

5. Po vyplnení elektronického formulára môže používateľ skontrolovať správnosť vyplnenia
formulára prostredníctvom funkcie „Skontrolovať formulár“, ktorá sa nachádza v spodnej
časti pod elektronickým formulárom. Nakoľko pre elektronický formulár je vyžadovaný
Zaručený elektronický podpis, podpíše používateľ elektronický formulár prostredníctvom
akcie „Podpísať“.

Obr.: 83 Akcie nad elektronickým formulárom

6. K vyplnenému podaniu môže používateľ doplniť prílohy. Cez funkciu „Prehľadávať“ systém
umožní vybrať používateľovi požadovanú prílohu. Po výbere prílohy musí používateľ zvoliť
voľbu „Nahrať prílohy na server“, ktorá zabezpečí pripojenie príloh k elektronickému
podaniu. V prípade ak by chcel používateľ pripojiť viac príloh zvolí funkciu „Pridať“, ktorá
umožní používateľovi pripojenie ďalšej prílohy.

Obr.: 84 Prílohy podania

7. Používateľ má možnosť si uložiť správu ako rozpracovanú cez akciu „Uložiť správu“ alebo
zvolí akciu pre odoslanie podania na ďalšie spracovanie prostredníctvom tlačidla „Odoslať
správu“. Akcie sa nachádzajú na konci obrazovky zobrazeného elektronického podania.
Obr.: 85 Funkcie pre prácu s podaním

V prípade ak si používateľ uložil správu má možnosť ju ešte aktualizovať a po doplnení
všetkých potrebných údajov odoslať na spracovanie. Rozpracované a neodoslané správy
nájde používateľ v elektronickej schránke eDesk ÚPVS v priečinku „Rozpracované správy“.
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8. Po odoslaní podania cez funkciu „Odoslať správu“ systém odošle elektronické podanie
a informuje používateľa o výsledku operácie.
9. Používateľovi je doručená notifikácia do eDesk o prijatí správy na spracovanie

Obr.: 86 Informácia o prijatí správy na spracovanie

7.21.6 Súvisiace
služby
a
nutné
prílohy pre
komplexné
vybavenie
služby:

7.22

Elektronická služba umožňuje priloženie všeobecných príloh, ktoré súvisia s predmetnou službou.
Priloženie príloh je nepovinné. Ich počet a rozsah závisí od rozhodnutia používateľa využívajúceho
elektronickú službu.
Pre komplexné vybavenie služby nie je potrebné doplnenie ďalších elektronických služieb.

Poskytnutie materiálu z rokovania vlády Slovenskej republiky

7.22.1 Názov
Poskytnutie materiálu z rokovania vlády Slovenskej republiky
elektronick
ej služby:
7.22.2 Používateli
 inštitúcia verejnej správy (G2G)
a
 občan (G2C)
elektronick
 podnikateľ (G2B)
ej služby:
7.22.3 Možnosti
Informácie o službe sú dostupné prostredníctvom vlastného portálu
prístupu
https://rokovania.gov.sk/info/
k službe:
Dostupnosť služby je prostredníctvom portálu druhej úrovne
Prezeranie údajov - https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/
Prezeranie údajov - https://rokovania.gov.sk/RVL/Negotiation/
Prezeranie údajov - https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/
Prihlásenie sa k odberom údajov https://rokovania.gov.sk/SubscriberPortal/NotificationList/
Elektronická služba je dostupná prostredníctvom vyššie uvedených odkazov na vlastnom
portáli druhej úrovne (https://rokovania.gov.sk/) bez časového obmedzenia. Pre vybavenie
služby – prezeranie údajov nie je potrebné prihlásenie. Pre prihlásenie sa k odberu
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predmetných údajov je potrebné prihlásenie prostredníctvom eID karty (úroveň
autentifikácie 4). Elektronická služba nevyžaduje platbu. Nakoľko sa jedná o informačné
služby, nie je používateľ informovaný o priebehu konania jeho podania prostredníctvom
notifikácií (úroveň 0). Pre odoslanie elektronickej služby na spracovanie nie je vyžadovaný
zaručený elektronický podpis. Služba je komplexne prístupná od 31.12.2015.
7.22.4 Odkaz na
video príp.
audio
návod:
7.22.5 Stručný
popis
a zoznam
krokov
vybavenia
služby:

Nie je

Elektronická služba umožní získanie informácií z rokovania vlády Slovenskej republiky
prostredníctvom ich zverejnenia na webovom sídle. Zverejnené informácie sú dostupné
v štruktúrovanej podobe pre Predložené materiály na rokovanie vlády SR, Rokovanie
vlády SR vrátane programu a jednotlivých bodov rokovania, Prijaté uznesenia vlády SR.
Používateľ má možnosť sa prihlásiť k automatizovanému odberu jednotlivých typov
informácií prostredníctvom Abonentského portálu. Systém nahlásené odbery vyhodnocuje
v pravidelných intervaloch a v prípade zverejnenia nových údajov, zašle používateľovi
mailovú notifikáciu so samotným obsahom predmetných informácií - výstup.
Elektronická služba na prezeranie údajov o rokovaní vlády SR sa skladá zo zoznamu
údajov s možnosťou vyhľadávania a zo samotného detailu údajov.
Elektronická služba na prihlásenie sa k odberu sa skladá zo zoznamu aktuálnych odberov
a z definičnej časti nového odberu.
Používateľ (občan) vykoná:
1. Otvorenie portálu druhej úrovne https://rokovania.gov.sk/ postupom uvedeným
v kapitole Začíname
2. Používateľ zvolí voľbu „Informačný portál“

Obr.: 87 Informačný portál Otvorenej vlády

3. Vo zvolenej sekcii vyberie typ informácií, ktoré chce zobraziť
4. Na základe zvolenej voľby systém sprístupní dostupné informácie
5. Používateľ môže zadať vyhľadávacie kritéria pre výber požadovaných informácií
a potvrdí funkciu „Zobraziť výsledky“ pre zobrazenie záznamov, ktoré vyhovujú
zadaným kritériám.
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Obr.: 88 Výber materiálu z rokovania vlády SR

Obr.: 89 Výber Rokovania vlády SR

Obr.: 90 Výber prijatých uznesení z rokovania vlády SR

6. Kliknutím na príslušný záznam zo zoznamu údajov sa zobrazí jeho detail

Obr.: 91 Detail nezaradeného materiálu

Obr.: 92 Detail rokovania vlády SR
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Obr.: 93 Detail prijatého uznesenia vlády SR

Pre prihlásenie sa k odberu predmetných údajov (občan) vykoná:
1. Otvorenie portálu druhej úrovne https://rokovania.gov.sk/ postupom uvedeným
v kapitole Začíname
2. Používateľ zvolí voľbu pre prihlásenie
3. Prihlási sa podľa postupu uvedeného v kapitole Začíname
4. Používateľ zvolí voľbu „Abonentský portál“
5. Systém zobrazí aktuálne nastavené odbery pre prihláseného používateľa
6. Pre pridanie odberu potvrdí voľbu „Nový odber“
7. Na základe zvolenej voľby systém sprístupní dostupné informácie, ku ktorým je
možné nastaviť odber

Obr.: 94 Údaje pre výber typu odberu

8. Používateľ vyberie oblasť pre nastavenie odberu.
9. Používateľ doplní bližšiu špecifikáciu odberu (výber len za vybraný rezort/subjekt
– ak hodnotou používateľ nezadá bude prijímať odbery za všetky zverejnené
údaje). Následne používateľ nastaví email, na ktorom bude systémom
notifikovaný. Jedná sa o povinný údaj. Po nastavení vstupných údajov potvrdí
používateľ funkciu „Prihlásenie sa k odberu“.

Obr.: 95 Prihlásenie sa k novému odberu údajov

10. Systém uloží zadané vstupy a zobrazí používateľovi aktuálny zoznam odberov.
11. Kliknutím na príslušný záznam sa zobrazí jeho detail, na ktorom môže používateľ
dodatočne aktualizovať výberové podmienky pre odbery, alebo zakázať
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posielanie notifikácií. Po vykonaní zmien potvrdí používateľ funkciu „Upraviť
odber“, ktorou sa zabezpečí uloženie nastavenie zmien

Obr.: 96 Aktualizácia existujúceho odberu údajov

12. Systém nahlásené odbery vyhodnocuje v pravidelných denných intervaloch
a v prípade zverejnenia nových údajov, zašle používateľovi mailovú notifikáciu so
samotným obsahom predmetných informácií
7.22.6 Súvisiace Nakoľko sa jedná o informačnú službu nie je možné priradiť prílohy ani iné elektronické
služby a služby.
nutné
prílohy pre
komplexné
vybavenie
služby:
7.23

Poskytnutie informácií o rokovaní poradných orgánov vlády Slovenskej republiky

7.23.1 Názov
Poskytnutie informácií o rokovaní poradných orgánov a podanie žiadostí pre poradné orgány vlády
elektronickej Slovenskej republiky
služby:
7.23.2 Používatelia
 inštitúcia verejnej správy (G2G)
elektronickej
 verejná správa (G2E)
služby:
 občan (G2C)
 podnikateľ (G2B)
7.23.3 Možnosti
Informácie o službe sú dostupné prostredníctvom vlastného portálu
prístupu
https://rokovania.gov.sk/info/
k službe:
Elektronická služba je dostupná prostredníctvom vyššie uvedených odkazov bez časového
obmedzenia. Pre vybavenie služby (občan, podnikateľ) je potrebné prihlásenie prostredníctvom eID
karty (úroveň autentifikácie 4). Elektronická služba nevyžaduje platbu. Používateľ je informovaný
o priebehu konania jeho podania prostredníctvom notifikácií (úroveň 3). Pre odoslanie elektronickej
služby na spracovanie je vyžadovaný zaručený elektronický podpis. Služba je komplexne prístupná od
31.12.2015.
7.23.4 Odkaz na Nie je
video príp.
audio
návod:
7.23.5 Stručný
Elektronický formulár umožní podanie elektronickej žiadosti pre jednotlivé poradné orgány vlády
popis
Slovenskej republiky na poskytnutie informácie, materiálu, záznamu, resp. iného výstupu súvisiaceho
a zoznam
s rokovaním poradného orgánu vlády Slovenskej republiky. Pre jednotlivé poradné orgány vlády SR
krokov
sú vytvorené individuálne elektronické služby dostupné na vyššie uvedených linkách:
vybavenia
služby:
Poskytnutie informácií o rokovaní Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky
Poskytnutie informácií o rokovaní Bezpečnostnej rady vlády Slovenskej republiky
Na základe prijatého elektronického podania je po jeho spracovaní používateľ informovaný
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prostredníctvom odpovedného formulára. Rozhodnutie, informácia, prípadne ďalšie doplňujúce
informácie k predloženému podaniu budú používateľovi doručené do jeho elektronickej schránky
(eDesk ÚPVS).
Používateľ (občan) vykoná:
1. Používateľ sa prihlási a vyhľadá službu postupom uvedeným v kapitole Začíname
2. Používateľ môže doplniť informácie k elektronickému podaniu, ako sú Predmet správy,
Značka prijímateľa, Značka odosielateľa. Hodnota v poli Predmet správy sa automaticky
naplní názvom elektronickej služby.

Obr.: 97 – Doplňujúce údaje elektronického podania

3. Používateľ následne vyplní jednotlivé sekcie elektronického formulára manuálne alebo
prostredníctvom funkcie „Nahrať formulár“. Funkcia pre nahratie formulára sa zobrazuje
v spodnej časti zobrazeného elektronického formulára.
Elektronický formulár sa skladá z niekoľkých sekcií. Povinné údaje, ktoré je potrebné vyplniť sú
označené hviezdičkou. V prípade ak je možné priradiť viac údajov k príslušným položkám, je
používateľovi sprístupnená funkcia Pridať.
- identifikačné údaje odosielateľa (identifikácia, fyzickej osoby, právnickej osoby, resp. inej inštitúcie
verejnej správy, ktorá vytvára predmetnú žiadosť t. j. meno, adresa a jednoznačná identifikácia
odosielateľa),

Obr.: 98 Údaje fyzickej osoby
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Obr.: 99 Údaje právnickej osoby, alebo orgánu verejnej moci.

- identifikačné údaje prijímateľa podnetu (identifikačné údaje prijímateľa podnetu, t. j. názov, sídlo a
jednoznačná identifikácia príslušného poradného orgánu vlády Slovenskej republiky),

Obr.: 100 Údaje prijímateľa

- súvislosť s rokovaním – identifikácia rokovania poradného orgánu vlády SR, ku ktorému sú
požadované informácie.

Obr.: 101 Údaje rokovania

- kmeňové údaje žiadosti – detailné informácie o predmete žiadosti a dôvode požadovaných
informácií.

Obr.: 102 Detailné údaje žiadosti

- identifikačné údaje osoby (pracovníka, zástupcu, referenta), ktorý podáva predmetné podanie, t. j.
meno, priezvisko a kontaktné údaje.
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Obr.: 103 Údaje osoby podávajúcej žiadosť

4. Po vyplnení elektronického formulára môže používateľ skontrolovať správnosť vyplnenia
formulára prostredníctvom funkcie „Skontrolovať formulár“, ktorá sa nachádza v spodnej časti
pod elektronickým formulárom. Nakoľko pre elektronický formulár je vyžadovaný Zaručený
elektronický podpis, podpíše používateľ elektronický formulár prostredníctvom akcie
„Podpísať“.

Obr.: 104 Akcie nad elektronickým formulárom

5. K vyplnenému podaniu môže používateľ doplniť prílohy. Cez funkciu „Prehľadávať“ systém
umožní vybrať používateľovi požadovanú prílohu. Po výbere prílohy musí používateľ zvoliť
voľbu „Nahrať prílohy na server“, ktorá zabezpečí pripojenie príloh k elektronickému podaniu.
V prípade ak by chcel používateľ pripojiť viac príloh zvolí funkciu „Pridať“, ktorá umožní
používateľovi pripojenie ďalšej prílohy.

Obr.: 105 Prílohy podania

6. Používateľ má možnosť si uložiť správu ako rozpracovanú cez akciu „Uložiť správu“ alebo
zvolí akciu pre odoslanie podania na ďalšie spracovanie prostredníctvom tlačidla „Odoslať
správu“. Akcie sa nachádzajú na konci obrazovky zobrazeného elektronického podania.
Obr.: 106 Funkcie pre prácu s podaním

V prípade ak si používateľ uložil správu má možnosť ju ešte aktualizovať a po doplnení
všetkých potrebných údajov odoslať na spracovanie. Rozpracované a neodoslané správy
nájde používateľ v elektronickej schránke eDesk ÚPVS v priečinku „Rozpracované správy“.
7. Po odoslaní podania cez funkciu „Odoslať správu“ systém odošle elektronické podanie
a informuje používateľa o výsledku operácie.
8. Používateľovi je doručená notifikácia do eDesk ÚPVS o prijatí správy na spracovanie
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Obr.: 107 Informácia o prijatí správy na spracovanie

7.23.6 Súvisiace
služby
a
nutné
prílohy pre
komplexné
vybavenie
služby:

7.24

Elektronická služba umožňuje priloženie všeobecných príloh, ktoré súvisia s predmetnou službou.
Priloženie príloh je nepovinné. Ich počet a rozsah závisí od rozhodnutia používateľa využívajúceho
elektronickú službu.
Pre komplexné vybavenie služby nie je potrebné doplnenie ďalších elektronických služieb.

Potvrdenie účasti na rokovaní poradných orgánov vlády Slovenskej republiky

7.24.1 Názov
Potvrdenie účasti na rokovaní poradných orgánov vlády Slovenskej republiky
elektronicke
j služby:
7.24.2 Používatelia
 inštitúcia verejnej správy (G2G)
elektronicke
 verejná správa (G2E)
j služby:
 občan (G2C)
 podnikateľ (G2B)
7.24.3 Možnosti
Informácie o službe sú dostupné prostredníctvom vlastného portálu
prístupu
https://rokovania.gov.sk/info/
k službe:
Dostupnosť služby je prostredníctvom portálu druhej úrovne prostredníctvom vygenerovaného
URL linku pre prijímateľa
https://rokovania.gov.sk/RPO/[udaje rokovania]/
Elektronická služba je dostupná prostredníctvom vyššie uvedeného odkazu na vlastnom portáli
druhej úrovne (https://rokovania.gov.sk/) s časovým obmedzením (platnosť URL linku je uvedená
v mailovej notifikácií odoslanej prijímateľovi). Pre vybavenie služby je potrebné prihlásenie
prostredníctvom eID karty (úroveň autentifikácie 4). Elektronická služba nevyžaduje platbu.
Používateľ nie je informovaný o priebehu konania jeho podania prostredníctvom notifikácií
(úroveň 0). Pre odoslanie elektronickej služby na spracovanie nie je vyžadovaný zaručený
elektronický podpis. Služba je komplexne prístupná od 31.12.2015.
7.24.4 Odkaz na Nie je
video príp.
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audio
návod:
7.24.5 Stručný
popis
a zoznam
krokov
vybavenia
služby:

Elektronická služba umožní potvrdzovanie účastí na rokovaní poradného orgánu vlády
Slovenskej republiky na základe vygenerovanej mailovej notifikácie zo systému pre podporu
rokovania poradného orgánu vlády SR. Služba zároveň umožní opakovanú aktualizáciu
nahláseného stavu až do vypršania platnosti vygenerovaného URL linku v mailovej notifikácii.
Okrem možnosti nahlásenia účasti na rokovaní poradného orgánu vlády SR umožní zároveň
doplniť aj prizvané osoby k jednotlivým bodom príslušného rokovania.
Elektronická služba sa skladá z pozvánky a samotného elektronického formulára pre potvrdenie
účasti.
1. Na základe prípravy rokovania poradného orgánu vládu v informačnom systéme
pripraví a odošle používateľovi e-mailovú pozvánku.

Obr.: 108 Detailné informácie z pozvánky na rokovanie poradného orgánu vlády SR

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Používateľ potvrdí hyperlink z emailovej notifikácie pre potvrdenie účasti
Systém otvorí portál druhej úrovne https://rokovania.gov.sk/
Používateľ zvolí voľbu pre prihlásenie
Prihlási sa podľa postupu uvedeného v kapitole Začíname
Systém sprístupní elektronický formulár pre potvrdenie účasti
Používateľ doplní informáciu o účasti, resp. neúčasti

Elektronický formulár pre potvrdenie účastí sa skladá z niekoľkých sekcií.
Sekcie elektronického formulára.
- identifikačné údaje o účastníkovi

Obr.: 109 Informácie o účastníkovi rokovania poradného orgánu vlády SR

- informácie o rokovaní poradného orgánu vlády SR, ku ktorému bola pozvánka vygenerovaná
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Obr.: 110 Informácie o rokovaní poradného orgánu vlády SR

- sekcia pre potvrdenie účasti

Obr.: 111 Informácie pre potvrdenie účasti na rokovaní poradného orgánu vlády SR

- sekcia pre nahlásenie priradenia, resp. odobratia prizvaných osôb k jednotlivým bodom
rokovania poradného orgánu vlády SR

Obr.: 112 Informácie o prizvaných osobách

8. Používateľ potvrdí voľbu pre Uloženie
9. Systém informuje používateľa o úspešnosti vykonanej operácie
10. Systém spracuje uložené informácie a poskytne ich pre systém na podporu rokovania
poradných orgánov vlády SR
7.24.6 Súvisiace
Nie je možné priradiť prílohy.
služby
a Pre komplexné vybavenie služby nie je potrebné doplnenie ďalších elektronických služieb.
nutné
prílohy pre
komplexné
vybavenie
služby:
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7.25

Poskytnutie materiálu z rokovania poradných orgánov vlády Slovenskej republiky

7.25.1 Názov
elektronick
ej služby:
7.25.2 Používatel
ia
elektronick
ej služby:
7.25.3 Možnosti
prístupu
k službe:

Poskytnutie materiálu z rokovania poradných orgánov vlády Slovenskej republiky
 inštitúcia verejnej správy (G2G)
 verejná správa (G2E)
 občan (G2C)
 podnikateľ (G2B)
Informácie o službe sú dostupné prostredníctvom vlastného portálu
https://rokovania.gov.sk/info/
Dostupnosť služby je prostredníctvom webového sídla
Prezeranie údajov - https://rokovania.gov.sk/RPO/Material/
Prezeranie údajov - https://rokovania.gov.sk/RPO/Negotiation/
Prihlásenie sa k odberom údajov https://rokovania.gov.sk/SubscriberPortal/NotificationList/
Elektronická služba je dostupná prostredníctvom vyššie uvedených odkazov na vlastnom
portáli druhej úrovne (https://rokovania.gov.sk/) bez časového obmedzenia. Pre vybavenie
služby – prezeranie údajov nie je potrebné prihlásenie. Pre prihlásenie sa k odberu
predmetných údajov je potrebné prihlásenie prostredníctvom eID karty (úroveň
autentifikácie 4). Elektronická služba nevyžaduje platbu. Nakoľko sa jedná o informačné
služby, nie je používateľ informovaný o priebehu konania jeho podania prostredníctvom
notifikácií (úroveň 0). Pre odoslanie elektronickej služby na spracovanie nie je vyžadovaný
zaručený elektronický podpis. Služba je komplexne prístupná od 31.12.2015.

7.25.4 Odkaz na
video príp.
audio
návod:
7.25.5 Stručný
popis
a zoznam
krokov
vybavenia
služby:

Nie je

Elektronická služba umožní získanie informácií z rokovania poradného orgánu vlády
Slovenskej republiky prostredníctvom ich zverejnenia na webovom sídle Úradu vlády SR.
Zverejnené informácie sú dostupné v štruktúrovanej podobe pre Predložené materiály na
rokovanie poradného orgánu vlády SR, Rokovanie poradného orgánu vlády SR vrátane
programu, jednotlivých bodov rokovania a stanoviska poradného orgánu vlády SR.
Používateľ má možnosť sa prihlásiť k automatizovanému odberu jednotlivých typov
informácií prostredníctvom Abonentského portálu. Systém nahlásené odbery vyhodnocuje
v pravidelných intervaloch a v prípade zverejnenia nových údajov, zašle používateľovi
mailovú notifikáciu so samotným obsahom predmetných informácií - výstup.
Elektronická služba na prezeranie údajov o rokovaní poradného orgánu vlády SR sa
skladá zo zoznamu údajov s možnosťou vyhľadávania a zo samotného detailu údajov.
Elektronická služba na prihlásenie sa k odberu sa skladá zo zoznamu aktuálnych odberov
a z definičnej časti nového odberu.
Používateľ (občan) vykoná:
1. Otvorenie portálu druhej úrovne https://rokovania.gov.sk/
2. Používateľ zvolí voľbu „Informačný portál – Rokovanie poradných orgánov“
3. Vo zvolenej sekcii vyberie typ informácií, ktoré chce zobraziť
4. Na základe zvolenej voľby systém sprístupní dostupné informácie
5. Používateľ môže zadať vyhľadávacie kritéria pre výber požadovaných informácií
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6. Kliknutím na príslušný záznam sa zobrazí jeho detail

Obr.: 113 Detail nezaradeného materiálu na rokovanie poradného orgánu vlády SR

Obr.: 114 Detail rokovania poradného orgánu vlády SR

Pre prihlásenie sa k odberu predmetných údajov (občan) vykoná:
1. Otvorenie portálu druhej úrovne https://rokovania.gov.sk/ postupom uvedeným
v kapitole Začíname
2. Používateľ zvolí voľbu „Informačný portál“

Obr.: 115 Informačný portál Otvorenej vlády

3. Vo zvolenej sekcii vyberie typ informácií, ktoré chce zobraziť
4. Na základe zvolenej voľby systém sprístupní dostupné informácie
5. Používateľ môže zadať vyhľadávacie kritéria pre výber požadovaných informácií
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a potvrdí funkciu „Zobraziť výsledky“ pre zobrazenie záznamov, ktoré vyhovujú
zadaným kritériám.

Obr.: 116 Výber materiálu z rokovania poradného orgánu vlády SR

Obr.: 117 Výber rokovania poradného orgánu vlády SR

Obr.: 118 Výber prijatých uznesení z rokovania poradných orgánov vlády SR (len pre
vybrané poradné orgány)

6. Kliknutím na príslušný záznam zo zoznamu údajov sa zobrazí jeho detail

Obr.: 119 Detail nezaradeného materiálu na rokovanie poradného orgánu vlády SR
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Obr.: 120 Detail rokovania poradného orgánu vlády SR

Pre prihlásenie sa k odberu predmetných údajov (občan) vykoná:
1. Otvorenie portálu druhej úrovne https://rokovania.gov.sk/ postupom uvedeným
v kapitole Začíname
2. Používateľ zvolí voľbu pre prihlásenie

Obr.: 121 Prihlásenie sa pre Portál Otvorenej vlády

3. Prihlási sa podľa postupu uvedeného v kapitole Začíname
4. Používateľ zvolí voľbu „Abonentský portál“
5. Systém zobrazí aktuálne nastavené odbery pre prihláseného používateľa

Obr.: 122 Zoznam odberov používateľa

6. Pre pridanie odberu potvrdí voľbu „Nový odber“
7. Na základe zvolenej voľby systém sprístupní dostupné informácie, ku ktorým je
možné nastaviť odber

Obr.: 123 Údaje pre výber typu odberu
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8. Používateľ vyberie oblasť pre nastavenie odberu.
9. Používateľ doplní bližšiu špecifikáciu odberu (výber len za vybraný rezort/subjekt
– ak hodnotou používateľ nezadá bude prijímať odbery za všetky zverejnené
údaje). Následne používateľ nastaví email, na ktorom bude systémom
notifikovaný. Jedná sa o povinný údaj. Po nastavení vstupných údajov potvrdí
používateľ funkciu „Prihlásenie sa k odberu“.

Obr.: 124 Nastavenie nového odberu údajov

10. Systém uloží zadané vstupy a zobrazí používateľovi aktuálny zoznam odberov.
11. Kliknutím na príslušný záznam sa zobrazí jeho detail, na ktorom môže používateľ
dodatočne aktualizovať výberové podmienky pre odbery, alebo zakázať
posielanie notifikácií. Po vykonaní zmien potvrdí používateľ funkciu „Upraviť
odber“, ktorou sa zabezpečí uloženie nastavenie zmien

Obr.: 125 Aktualizácia existujúceho odberu údajov

12. Systém nahlásené odbery vyhodnocuje v pravidelných denných intervaloch
a v prípade zverejnenia nových údajov, zašle používateľovi mailovú notifikáciu so
samotným obsahom predmetných informácií.
7.25.6 Súvisiace Nakoľko sa jedná o informačnú službu nie je možné priradiť prílohy ani iné elektronické
služby a služby.
nutné
prílohy pre
komplexné
vybavenie
služby:

7.26

Zverejnenie informácie o hlásení plnení úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky

7.26.1 Názov
elektronick
ej služby:
7.26.2 Používatel
ia
elektronick
ej služby:
7.26.3 Možnosti
prístupu
k službe:
www.opis.gov.sk

Zverejnenie informácie o hlásení plnení úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky
 inštitúcia verejnej správy (G2G)
 verejná správa (G2E)
 občan (G2C)
 podnikateľ (G2B)
Informácie o službe sú dostupné prostredníctvom vlastného portálu
https://rokovania.gov.sk/info/
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Dostupnosť služby je prostredníctvom portálu druhej úrovne
Prezeranie údajov - https://rokovania.gov.sk/PUL/Task/
Prezeranie údajov - https://rokovania.gov.sk/PUL/EvaluationPeriod/
Prihlásenie sa k odberom údajov https://rokovania.gov.sk/SubscriberPortal/NotificationList/
Elektronická služba je dostupná prostredníctvom vyššie uvedených odkazov na vlastnom
portáli druhej úrovne (https://rokovania.gov.sk/) bez časového obmedzenia. Pre vybavenie
služby – prezeranie údajov nie je potrebné prihlásenie. Pre prihlásenie sa k odberu
predmetných údajov je potrebné prihlásenie prostredníctvom eID karty (úroveň
autentifikácie 4). Elektronická služba nevyžaduje platbu. Nakoľko sa jedná o informačné
služby, nie je používateľ informovaný o priebehu konania jeho podania prostredníctvom
notifikácií (úroveň 0). Pre odoslanie elektronickej služby na spracovanie nie je vyžadovaný
zaručený elektronický podpis. Služba je komplexne prístupná od 31.12.2015.
7.26.4 Odkaz na
video príp.
audio
návod:
7.26.5 Stručný
popis
a zoznam
krokov
vybavenia
služby:

Nie je

Elektronická služba umožní získanie informácií o plnení úloh z uznesenia vlády Slovenskej
republiky, vrátane štatistického vyhodnotenia stavu podľa subjektov. Výstupom predmetnej
služby je možnosť stiahnutia predmetných informácií.
Používateľ má možnosť sa prihlásiť k automatizovanému odberu jednotlivých typov
informácií prostredníctvom Abonentského portálu. Systém nahlásené odbery vyhodnocuje
v pravidelných intervaloch a v prípade zverejnenia nových údajov, zašle používateľovi
mailovú notifikáciu so samotným obsahom predmetných informácií - výstup.
Elektronická služba na prezeranie údajov o plnení úloh z uznesenia vlády SR sa skladá zo
zoznamu údajov s možnosťou vyhľadávania a zo samotného detailu údajov.
Elektronická služba na prihlásenie sa k odberu sa skladá zo zoznamu aktuálnych odberov
a z definičnej časti nového odberu.
Používateľ (občan) vykoná:
1. Otvorenie portálu druhej úrovne https://rokovania.gov.sk/ postupom uvedeným
v kapitole Začíname
2. Používateľ zvolí voľbu „Informačný portál – Rokovanie vlády“

Obr.: 126 Informačný portál Otvorenej vlády

3. Vo zvolenej sekcii vyberie typ informácií, ktoré chce zobraziť
4. Na základe zvolenej voľby systém sprístupní dostupné informácie
www.opis.gov.sk
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5. Používateľ môže zadať vyhľadávacie kritéria pre výber požadovaných informácií
a potvrdí funkciu „Zobraziť výsledky“ pre zobrazenie záznamov, ktoré vyhovujú
zadaným kritériám.

Obr.: 127 Výber prijatej úlohy z uznesenia vlády SR

6. Kliknutím na príslušný záznam zo zoznamu údajov sa zobrazí jeho detail

Obr.: 128 Detail úlohy z uznesenia vlády SR

Obr.: 129 Detail informácie o vyhodnotení plnenia úloh z uznesenia vlády SR

Pre prihlásenie sa k odberu predmetných údajov (občan) vykoná:
1. Otvorenie portálu druhej úrovne https://rokovania.gov.sk/ postupom uvedeným
v kapitole Začíname
2. Používateľ zvolí voľbu pre prihlásenie

Obr.: 130 Prihlásenie sa pre Portál Otvorenej vlády

3. Prihlási sa podľa postupu uvedeného v kapitole Začíname
4. Používateľ zvolí voľbu „Abonentský portál“
5. Systém zobrazí aktuálne nastavené odbery pre prihláseného používateľa

www.opis.gov.sk
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Obr.: 131 Zoznam odberov používateľa

6. Pre pridanie odberu potvrdí voľbu „Nový odber“
7. Na základe zvolenej voľby systém sprístupní dostupné informácie, ku ktorým je
možné nastaviť odber

Obr.: 132 Údaje pre výber typu odberu

8. Používateľ vyberie oblasť pre nastavenie odberu.
9. Používateľ doplní bližšiu špecifikáciu odberu (výber len za vybraný rezort/subjekt
– ak hodnotou používateľ nezadá bude prijímať odbery za všetky zverejnené
údaje). Následne používateľ nastaví email, na ktorom bude systémom
notifikovaný. Jedná sa o povinný údaj. Po nastavení vstupných údajov potvrdí
používateľ funkciu „Prihlásenie sa k odberu“.

Obr.: 133 Nastavenie nového odberu údajov

10. Systém uloží zadané vstupy a zobrazí používateľovi aktuálny zoznam odberov.
11. Kliknutím na príslušný záznam sa zobrazí jeho detail, na ktorom môže používateľ
dodatočne aktualizovať výberové podmienky pre odbery, alebo zakázať
posielanie notifikácií. Po vykonaní zmien potvrdí používateľ funkciu „Upraviť
odber“, ktorou sa zabezpečí uloženie nastavenie zmien

www.opis.gov.sk
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Obr.: 134 Aktualizácia existujúceho odberu údajov

7.26.6 Súvisiace Nakoľko sa jedná o informačnú službu nie je možné priradiť prílohy ani iné elektronické
služby a služby.
nutné
prílohy pre
komplexné
vybavenie
služby:

7.27

Informovanie sa o kontrolovanom subjekte Úradom vlády Slovenskej republiky

7.27.1 Názov
elektronick
ej služby:
7.27.2 Používatel
ia
elektronick
ej služby:
7.27.3 Možnosti
prístupu
k službe:

Informovanie sa o kontrolovanom subjekte Úradom vlády Slovenskej republiky
 inštitúcia verejnej správy (G2G)
 verejná správa (G2E)
 občan (G2C)
 podnikateľ (G2B)
Informácie o službe sú dostupné prostredníctvom vlastného portálu
https://rokovania.gov.sk/info/
Dostupnosť služby je prostredníctvom portálu druhej úrovne
Prezeranie údajov - https://rokovania.gov.sk/KON/Company/
Prihlásenie sa k odberom údajov https://rokovania.gov.sk/SubscriberPortal/NotificationList/
Elektronická služba je dostupná prostredníctvom vyššie uvedených odkazov na vlastnom
portáli druhej úrovne (https://rokovania.gov.sk/) bez časového obmedzenia. Pre vybavenie
služby – prezeranie údajov nie je potrebné prihlásenie. Pre prihlásenie sa k odberu
predmetných údajov je potrebné prihlásenie prostredníctvom eID karty (úroveň
autentifikácie 4). Elektronická služba nevyžaduje platbu. Nakoľko sa jedná o informačné
služby, nie je používateľ informovaný o priebehu konania jeho podania prostredníctvom
notifikácií (úroveň 0). Pre odoslanie elektronickej služby na spracovanie nie je vyžadovaný
zaručený elektronický podpis. Služba je komplexne prístupná od 31.12.2015.

7.27.4 Odkaz na
video príp.
audio
návod:
7.27.5 Stručný
popis
a zoznam

www.opis.gov.sk

Nie je

Elektronická služba umožní získanie informácií (výsledkov kontrol realizovaných Úradom
vlády SR) k príslušným kontrolovaným subjektom prostredníctvom ich zverejnenia na
webovom sídle Úradu vlády SR. Zverejnené informácie sú dostupné v štruktúrovanej
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krokov
vybavenia
služby:

podobe.
Používateľ má možnosť sa prihlásiť k automatizovanému odberu jednotlivých typov
informácií prostredníctvom Abonentského portálu. Systém nahlásené odbery vyhodnocuje
v pravidelných intervaloch a v prípade zverejnenia nových údajov, zašle používateľovi
mailovú notifikáciu so samotným obsahom predmetných informácií - výstup.
Elektronická služba na prezeranie údajov o kontrolovanom subjekte a jeho realizovaných
kontrolách sa skladá zo zoznamu údajov s možnosťou vyhľadávania a zo samotného
detailu údajov.
Elektronická služba na prihlásenie sa k odberu sa skladá zo zoznamu aktuálnych odberov
a z definičnej časti nového odberu.
Používateľ (občan) vykoná:
1. Otvorenie portálu druhej úrovne https://rokovania.gov.sk/ postupom uvedeným
v kapitole Začíname
2. Používateľ zvolí voľbu „Informačný portál – Rokovanie vlády“

Obr.: 135 Informačný portál Otvorenej vlády

3. Vo zvolenej sekcii vyberie typ informácií, ktoré chce zobraziť
4. Na základe zvolenej voľby systém sprístupní dostupné informácie
5. Používateľ môže zadať vyhľadávacie kritéria pre výber požadovaných informácií
a potvrdí funkciu „Zobraziť výsledky“ pre zobrazenie záznamov, ktoré vyhovujú
zadaným kritériám.
6. Kliknutím na príslušný záznam zo zoznamu údajov sa zobrazí jeho detail

Obr.: 136 Detailné informácií o kontrolovanom subjekte

www.opis.gov.sk
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Obr.: 137 Detail informácií o realizovanej kontrole

Pre prihlásenie sa k odberu predmetných údajov (občan) vykoná:
1. Otvorenie portálu druhej úrovne https://rokovania.gov.sk/ postupom uvedeným
v kapitole Začíname
2. Používateľ zvolí voľbu pre prihlásenie

Obr.: 138 Prihlásenie sa pre Portál Otvorenej vlády

3. Prihlási sa podľa postupu uvedeného v kapitole Začíname
4. Používateľ zvolí voľbu „Abonentský portál“
5. Systém zobrazí aktuálne nastavené odbery pre prihláseného používateľa

Obr.: 139 Zoznam odberov používateľa

6. Pre pridanie odberu potvrdí voľbu „Nový odber“
7. Na základe zvolenej voľby systém sprístupní dostupné informácie, ku ktorým je
možné nastaviť odber
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Obr.: 140 Údaje pre výber typu odberu

8. Používateľ vyberie oblasť pre nastavenie odberu.
9. Používateľ doplní bližšiu špecifikáciu odberu (výber len za vybraný rezort/subjekt
– ak hodnotou používateľ nezadá bude prijímať odbery za všetky zverejnené
údaje). Následne používateľ nastaví email, na ktorom bude systémom
notifikovaný. Jedná sa o povinný údaj. Po nastavení vstupných údajov potvrdí
používateľ funkciu „Prihlásenie sa k odberu“.

Obr.: 141 Nastavenie nového odberu údajov

10. Systém uloží zadané vstupy a zobrazí používateľovi aktuálny zoznam odberov.
11. Kliknutím na príslušný záznam sa zobrazí jeho detail, na ktorom môže používateľ
dodatočne aktualizovať výberové podmienky pre odbery, alebo zakázať
posielanie notifikácií. Po vykonaní zmien potvrdí používateľ funkciu „Upraviť
odber“, ktorou sa zabezpečí uloženie nastavenie zmien.

Obr.: 142 Aktualizácia existujúceho odberu údajov

12. Systém nahlásené odbery vyhodnocuje v pravidelných denných intervaloch
a v prípade zverejnenia nových údajov, zašle používateľovi mailovú notifikáciu so
samotným obsahom predmetných informácií.
7.27.6 Súvisiace Nakoľko sa jedná o informačnú službu nie je možné priradiť prílohy ani iné elektronické
služby a služby.
nutné
prílohy pre
komplexné
vybavenie
služby:
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7.28

Podanie podnetu na vykonanie kontroly Úradom vlády Slovenskej republiky

7.28.1 Názov
elektronickej
služby:
7.28.2 Používatelia
elektronickej
služby:
7.28.3 Možnosti
prístupu
k službe:

Podanie podnetu na vykonanie kontroly Úradom vlády Slovenskej republiky
 inštitúcia verejnej správy (G2G)
 verejná správa (G2E)
 občan (G2C)
 podnikateľ (G2B)
Informácie o službe sú dostupné prostredníctvom vlastného portálu
https://rokovania.gov.sk/info/
Dostupnosť služby je prostredníctvom ÚPVS
https://schranka1.slovensko.sk/FormConstructor/Default.aspx?IdService=215712
Elektronická služba je dostupná prostredníctvom vyššie uvedených odkazov bez
časového obmedzenia. Pre vybavenie služby (občan, podnikateľ) je potrebné
prihlásenie prostredníctvom eID karty (úroveň autentifikácie 4). Elektronická služba
nevyžaduje platbu. Používateľ je informovaný o priebehu konania jeho podania
prostredníctvom notifikácií (úroveň 3). Pre odoslanie elektronickej služby na
spracovanie nie je vyžadovaný zaručený elektronický podpis. Služba je komplexne
prístupná od 31.12.2015.

7.28.4 Odkaz
na
video príp.
audio návod:
7.28.5 Stručný
popis
a zoznam
krokov
vybavenia
služby:

Nie je
Elektronický formulár umožní podanie podnetu na vykonanie kontroly Úradom vlády
Slovenskej republiky k príslušnej oblasti súvisiacej s Otvorenou vládou. Jedná sa o
podnety k oblastiam (predmet podnetu): nahlasovania podozrení z nezrovnalostí pri
čerpaní európskych prostriedkov, nahlasovanie podaní súvisiacich s čerpaním
finančných prostriedkov v gescii ÚV SR, nahlasovanie podaní súvisiacich s
vybavovaním petícií a podaní v štátnej správe, nahlasovanie podaní súvisiacich s
kontrolou plnenia úloh súvisiacich s výkonom štátnej správy, nahlasovanie podaní
súvisiacich s kontrolou plnenia úloh z uznesení vlády SR.
Na základe prijatého elektronického podania je po jeho spracovaní používateľ
informovaný prostredníctvom odpovedného formulára. Rozhodnutie, informácia,
prípadne ďalšie doplňujúce informácie k predloženému podaniu budú používateľovi
doručené do jeho elektronickej schránky (eDesk ÚPVS).
Používateľ (občan) vykoná:
1. Používateľ sa prihlási a vyhľadá službu postupom uvedeným v kapitole
Začíname
2. Používateľ vyberie službu kliknutím na jej názov
3. Používateľ môže doplniť informácie k elektronickému podaniu, ako sú Predmet
správy, Značka prijímateľa, Značka odosielateľa. Hodnota v poli Predmet
správy sa automaticky naplní názvom elektronickej služby.

Obr.: 143 – Doplňujúce údaje elektronického podania

4. Používateľ následne vyplní jednotlivé sekcie elektronického formulára
www.opis.gov.sk
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manuálne alebo prostredníctvom funkcie „Nahrať formulár“. Funkcia pre
nahratie formulára sa zobrazuje v spodnej časti zobrazeného elektronického
formulára.
Elektronický formulár sa skladá z niekoľkých sekcií. Povinné údaje, ktoré je potrebné
vyplniť sú označené hviezdičkou. V prípade ak je možné priradiť viac údajov
k príslušným položkám, je používateľovi sprístupnená funkcia Pridať.
- identifikačné údaje odosielateľa (identifikácia, fyzickej osoby, právnickej osoby, resp.
inej inštitúcie verejnej správy, ktorá vytvára predmetnú žiadosť t. j. meno, adresa a
jednoznačná identifikácia odosielateľa),

Obr.: 144 Údaje fyzickej osoby

Obr.: 145 Údaje právnickej osoby, alebo orgánu verejnej moci.

- identifikačné údaje prijímateľa podnetu (identifikačné údaje prijímateľa podnetu, t. j.
názov, sídlo a jednoznačná identifikácia Úradu vlády Slovenskej republiky),

Obr.: 146 Údaje prijímateľa

- údaje subjektu, voči ktorému je podnet podávaný.

www.opis.gov.sk
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Obr.: 147 Údaje subjektu

- kmeňové údaje podnetu – detailné informácie o podávanom podnete.

Obr.: 148 Detailné údaje podnetu

- identifikačné údaje osoby (pracovníka, zástupcu, referenta), ktorý podáva predmetné
podanie, t. j. meno, priezvisko a kontaktné údaje.

Obr.: 149 Údaje osoby podávajúcej podnet

5. Po vyplnení elektronického formulára môže používateľ skontrolovať správnosť
vyplnenia formulára prostredníctvom funkcie „Skontrolovať formulár“, ktorá sa
nachádza v spodnej časti pod elektronickým formulárom.

Obr.: 150 Akcie nad elektronickým formulárom

6. K vyplnenému podaniu môže používateľ doplniť prílohy. Cez funkciu
„Prehľadávať“ systém umožní vybrať používateľovi požadovanú prílohu. Po
výbere prílohy musí používateľ zvoliť voľbu „Nahrať prílohy na server“, ktorá
zabezpečí pripojenie príloh k elektronickému podaniu. V prípade ak by chcel
používateľ pripojiť viac príloh zvolí funkciu „Pridať“, ktorá umožní používateľovi
pripojenie ďalšej prílohy.

Obr.: 151 Prílohy podania

7. Používateľ má možnosť si uložiť správu ako rozpracovanú cez akciu „Uložiť
správu“ alebo zvolí akciu pre odoslanie podania na ďalšie spracovanie
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prostredníctvom tlačidla „Odoslať správu“. Akcie sa nachádzajú na konci
obrazovky zobrazeného elektronického podania.

Obr.: 152 Funkcie pre prácu s podaním

V prípade ak si používateľ uložil správu má možnosť ju ešte aktualizovať a po
doplnení všetkých potrebných údajov odoslať na spracovanie. Rozpracované
a neodoslané správy nájde používateľ v elektronickej schránke eDesk ÚPVS
v priečinku „Rozpracované správy“.
8. Po odoslaní podania cez funkciu „Odoslať správu“ systém odošle elektronické
podanie a informuje používateľa o výsledku operácie.
9. Používateľovi je doručená notifikácia do eDesk ÚPVS o prijatí správy na
spracovanie

Obr.: 153 Informácia o prijatí správy na spracovanie

7.28.6 Súvisiace
služby
a
nutné prílohy
pre
komplexné
vybavenie
služby:

7.29

Elektronická služba umožňuje priloženie všeobecných príloh, ktoré súvisia
s predmetnou službou. Priloženie príloh je nepovinné. Ich počet a rozsah závisí od
rozhodnutia používateľa využívajúceho elektronickú službu. Pre komplexné vybavenie
služby nie je potrebné doplnenie ďalších elektronických služieb.

Podanie anonymného podnetu na vykonanie kontroly Úradom vlády Slovenskej republiky

7.29.1 Názov
elektronickej
služby:
7.29.2 Používatelia
elektronickej
služby:
7.29.3 Možnosti
prístupu
k službe:

www.opis.gov.sk

Podanie anonymného podnetu na vykonanie kontroly Úradom vlády Slovenskej
republiky
 občan (G2C)
 podnikateľ (G2B)
 inštitúcia verejnej správy (G2G)
Informácie o službe sú dostupné prostredníctvom vlastného portálu
https://rokovania.gov.sk/info/
Dostupnosť prostredníctvom ÚPVS
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https://schranka1.slovensko.sk/FormConstructor/Default.aspx?IdService=215713
Elektronická služba je dostupná prostredníctvom vyššie uvedeného odkazu na
Ústrednom portáli verejných služieb (www.slovensko.sk) bez časového obmedzenia.
Pre vybavenie služby (občan, podnikateľ) nie je potrebné prihlásenie - anonymné
podanie (úroveň autentifikácie 0). Elektronická služba nevyžaduje platbu. Používateľ
nie je informovaný o priebehu konania jeho podania prostredníctvom notifikácií (úroveň
0). Pre odoslanie elektronickej služby na spracovanie nie je vyžadovaný zaručený
elektronický podpis. Služba je komplexne prístupná od 31.12.2015.
7.29.4 7.4 Odkaz na
video príp.
audio návod:
7.29.5 Stručný popis
a zoznam
krokov
vybavenia
služby:

Nie je
Elektronický formulár umožní podanie anonymného podnetu na vykonanie kontroly
Úradom vlády Slovenskej republiky k príslušnej oblasti súvisiacej s Otvorenou vládou.
Jedná sa o podnety k oblastiam (predmet podnetu): nahlasovania podozrení z
nezrovnalostí pri čerpaní európskych prostriedkov, nahlasovanie podaní súvisiacich s
čerpaním finančných prostriedkov v gescii ÚV SR, nahlasovanie podaní súvisiacich s
vybavovaním petícií a podaní v štátnej správe, nahlasovanie podaní súvisiacich s
kontrolou plnenia úloh súvisiacich s výkonom štátnej správy, nahlasovanie podaní
súvisiacich s kontrolou plnenia úloh z uznesení vlády SR.
Na základe prijatého elektronického podania je po jeho spracovaní používateľ
informovaný o výsledku prostredníctvom emailu, ak táto informácia bola zadaná vo
vstupnom podaní.
Používateľ (občan) vykoná:
1. Vyhľadanie služby postupom uvedeným v kapitole „Začíname“
2. Používateľ môže doplniť informácie k elektronickému podaniu, ako sú Predmet
správy, Značka prijímateľa, Značka odosielateľa. Hodnota v poli Predmet
správy sa automaticky naplní názvom elektronickej služby.

Obr.: 154 – Doplňujúce údaje elektronického podania

3. Používateľ následne vyplní jednotlivé sekcie elektronického formulára
manuálne alebo prostredníctvom funkcie „Nahrať formulár“. Funkcia pre
nahratie formulára sa zobrazuje v spodnej časti zobrazeného elektronického
formulára.
Elektronický formulár sa skladá z niekoľkých sekcií. Povinné údaje, ktoré je potrebné
vyplniť sú označené hviezdičkou. V prípade ak je možné priradiť viac údajov
k príslušným položkám, je používateľovi sprístupnená funkcia Pridať.
- kontaktné údaje odosielateľa – nepovinný údaj, v rámci uvedenej sekcii môže
používateľ uviesť e-mail adresu, na ktorej chce byť kontaktovaný o výsledku
spracovania jeho podnetu,
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Obr.: 155 Údaje odosielateľa

- identifikačné údaje prijímateľa podnetu (identifikačné údaje prijímateľa podnetu, t. j.
názov, sídlo a jednoznačná identifikácia Úradu vlády Slovenskej republiky),

Obr.: 156 Údaje prijímateľa

- údaje subjektu, voči ktorému je podnet podávaný.

Obr.: 157 Údaje subjektu

- kmeňové údaje podnetu – detailné informácie o podávanom podnete.

Obr.: 158 Detailné údaje podnetu

4. K vyplnenému podaniu môže používateľ doplniť prílohy. Cez funkciu
„Prehľadávať“ systém umožní vybrať používateľovi požadovanú prílohu. Po
výbere prílohy musí používateľ zvoliť voľbu „Nahrať prílohy na server“, ktorá
zabezpečí pripojenie príloh k elektronickému podaniu. V prípade ak by chcel
používateľ pripojiť viac príloh zvolí funkciu „Pridať“, ktorá umožní používateľovi
pripojenie ďalšej prílohy.

Obr.: 159 Prílohy podania

5. Používateľ zadá bezpečnostný kód pre odoslanie anonymného podania
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formou prepísania zobrazeného textu.

Obr.: 160 Bezpečnostný kód

6. Používateľ zvolí akciu pre odoslanie podania na ďalšie spracovanie
prostredníctvom tlačidla „Odoslať správu“. Akcie sa nachádzajú na konci
obrazovky zobrazeného elektronického podania.

Obr.: 161 Funkcie pre prácu s podaním

7. Po odoslaní podania cez funkciu „Odoslať správu“ systém odošle elektronické
podanie a informuje používateľa o výsledku operácie.
7.29.6 Súvisiace
služby
a
nutné prílohy
pre
komplexné
vybavenie
služby:

7.30

Elektronická služba umožňuje priloženie všeobecných príloh, ktoré súvisia
s predmetnou službou. Priloženie príloh je nepovinné. Ich počet a rozsah závisí od
rozhodnutia používateľa využívajúceho elektronickú službu. Pre komplexné vybavenie
služby nie je potrebné doplnenie ďalších elektronických služieb.

Informovanie sa o stave podnetu podaného Úradu vlády Slovenskej republiky

7.30.1 Názov
elektronickej
služby:
7.30.2 Používatelia
elektronickej
služby:
7.30.3 Možnosti
prístupu
k službe:

Informovanie sa o stave podnetu podaného Úradu vlády Slovenskej republiky
 inštitúcia verejnej správy (G2G)
 verejná správa (G2E)
 občan (G2C)
 podnikateľ (G2B)
Informácie o službe sú dostupné prostredníctvom vlastného portálu
https://rokovania.gov.sk/info/
Dostupnosť služby je prostredníctvom
https://open.slovensko.sk/
Elektronická služba je dostupná prostredníctvom vyššie uvedených odkazov na
portáli druhej úrovni a to Ústrednom portáli verejných služieb
(https://open.slovensko.sk/) bez časového obmedzenia. Pre vybavenie služby (občan,
podnikateľ) je potrebné prihlásenie prostredníctvom eID karty (úroveň autentifikácie
4). Elektronická služba nevyžaduje platbu. Nakoľko sa jedná o informačné služby, nie
je používateľ informovaný o priebehu konania jeho podania prostredníctvom
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notifikácií (úroveň 0). Pre odoslanie elektronickej služby na spracovanie nie je
vyžadovaný zaručený elektronický podpis. Služba je komplexne prístupná od
31.12.2015.
7.30.4 Odkaz na video Nie je
príp.
audio
návod:
7.30.5 Stručný popis Elektronická služba umožní informovanie sa o stave riešenia podnetu, ktorý bol
a zoznam
podaný Úradu vlády SR. Výsledkom spracovania predmetnej služby je poskytnutá
krokov
informácia o stave riešenia prijatého podnetu.
vybavenia
služby:
Používateľ (občan) vykoná:
a)
1. Otvorenie portálu druhej úrovne postupom uvedeným v kapitole Začíname
2. Používateľ zvolí voľbu „Stav podnetu“
3. Používateľ následne vyplní identifikátor podania, ku ktorému žiada
informáciu. Identifikátor podania získa používateľ z doručnenky (Identifikátor
správy).
Elektronický formulár sa skladá z jednej sekcie, a to sekcie, ktorá obsahuje číslo
podnetu.

Obr.: 162 Údaje o čísle podania

4. Používateľ zvolí akciu pre vyhľadanie informácií o podaní prostredníctvom
tlačidla „Hľadať“. Akcie sa nachádzajú na konci obrazovky zobrazenej
elektronickej služby.
5. Po potvrdení funkcie „Hľadať“ systém odošle elektronické podanie na
spracovanie a informuje používateľa o výsledku operácie.
b) Alternatívne
1. Používateľ klikne na URL linku, ktorá sa náchadza v informačnej správe
doručenej do jeho eDesk schránky na UPVS. (Pozn. Informačná správa je
doručovaná len pre podania, kde je úroveň notifikácie 3)
6. Systém spracuje požiadavku a informuje používateľa prostredníctvom
portálu o aktuálnom stave podania, ku ktorému bola žiadaná informácia.
7.30.6 Súvisiace
Nie je možné pridať prílohu ani iné elektronické služby.
služby a nutné
prílohy
pre
komplexné
vybavenie
služby:
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7.31

Informovanie sa o výsledku kontroly vykonanej Úradom vlády Slovenskej republiky

7.31.1 Názov
elektronicke
j služby:
7.31.2 Používateli
a
elektronicke
j služby:
7.31.3 Možnosti
prístupu
k službe:

Informovanie sa o výsledku kontroly vykonanej Úradom vlády Slovenskej republiky
 inštitúcia verejnej správy (G2G)
 verejná správa (G2E)
 občan (G2C)
 podnikateľ (G2B)
Informácie o službe sú dostupné prostredníctvom vlastného portálu
https://rokovania.gov.sk/info/
Dostupnosť služby je prostredníctvom ÚPVS
https://schranka1.slovensko.sk/FormConstructor/Default.aspx?IdService=215715
Elektronická služba je dostupná prostredníctvom vyššie uvedených odkazov na
Ústrednom portáli verejných služieb (www.slovensko.sk) bez časového obmedzenia. Pre
vybavenie služby (občan, podnikateľ) je potrebné prihlásenie prostredníctvom eID karty
(úroveň autentifikácie 4). Elektronická služba nevyžaduje platbu. Používateľ je
informovaný o priebehu konania jeho podania prostredníctvom notifikácií (úroveň 3). Pre
odoslanie elektronickej služby na spracovanie nie je vyžadovaný zaručený elektronický
podpis. Služba je komplexne prístupná od 31.12.2015.

7.31.4 Odkaz na
video príp.
audio
návod:
7.31.5 Stručný
popis
a zoznam
krokov
vybavenia
služby:

Nie je

Elektronický formulár umožní podanie elektronickej žiadosti na poskytnutie informácie,
materiálu, záznamu, resp. iného výstupu súvisiaceho s kontrolnou činnosťou (výsledkami
kontrol) Úradu vlády Slovenskej republiky. Na základe prijatého elektronického podania je
po jeho spracovaní používateľ informovaný prostredníctvom odpovedného formulára.
Rozhodnutie, informácia, prípadne ďalšie doplňujúce informácie k predloženému podaniu
budú používateľovi doručené do jeho elektronickej schránky (eDesk ÚPVS).
Používateľ (občan) vykoná:
1. Používateľ sa prihlási a vyhľadá službu postupom uvedeným v kapitole
Začíname
2. Prostredníctvom voľby „Služby“ vyhľadá požadovanú službu
3. Zvolí akciu pre vytvorenie podania kliknutím na názov služby
4. Používateľ môže doplniť informácie k elektronickému podaniu, ako sú Predmet
správy, Značka prijímateľa, Značka odosielateľa. Hodnota v poli Predmet správy
sa automaticky naplní názvom elektronickej služby.

Obr.: 163 – Doplňujúce údaje elektronického podania

5. Používateľ následne vyplní jednotlivé sekcie elektronického formulára manuálne
alebo prostredníctvom funkcie „Nahrať formulár“. Funkcia pre nahratie formulára
sa zobrazuje v spodnej časti zobrazeného elektronického formulára.
Elektronický formulár sa skladá z niekoľkých sekcií. Povinné údaje, ktoré je potrebné
www.opis.gov.sk

www.informatizacia.sk

95

Používateľská príručka elektronických služieb
vyplniť sú označené hviezdičkou. V prípade ak je možné priradiť viac údajov k príslušným
položkám, je používateľovi sprístupnená funkcia Pridať.
- identifikačné údaje odosielateľa (identifikácia, fyzickej osoby, právnickej osoby, resp.
inej inštitúcie verejnej správy, ktorá vytvára predmetnú žiadosť t. j. meno, adresa a
jednoznačná identifikácia odosielateľa),

Obr.: 164 Údaje fyzickej osoby

Obr.: 165 Údaje právnickej osoby, alebo orgánu verejnej moci.

- identifikačné údaje prijímateľa podania (identifikačné údaje prijímateľa podania, t. j.
názov, sídlo a jednoznačná identifikácia Úradu vlády Slovenskej republiky),

Obr.: 166 Údaje prijímateľa

- údaje kontrolovaného subjektu, ku ktorému je žiadaná informácia.

Obr.: 167 Údaje kontrolovaného subjektu
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- kmeňové údaje žiadosti – detailné informácie o predmete žiadosti a dôvodu
požadovaných informácií.

Obr.: 168 Detailné údaje žiadosti

- identifikačné údaje osoby (pracovníka, zástupcu, referenta), ktorý podáva predmetné
podanie, t. j. meno, priezvisko a kontaktné údaje.

Obr.: 169 Údaje osoby podávajúcej žiadosť

6. Po vyplnení elektronického formulára môže používateľ skontrolovať správnosť
vyplnenia formulára prostredníctvom funkcie „Skontrolovať formulár“, ktorá sa
nachádza v spodnej časti pod elektronickým formulárom.

Obr.: 170 Akcie nad elektronickým formulárom

7. K vyplnenému podaniu môže používateľ doplniť prílohy. Cez funkciu
„Prehľadávať“ systém umožní vybrať používateľovi požadovanú prílohu. Po
výbere prílohy musí používateľ zvoliť voľbu „Nahrať prílohy na server“, ktorá
zabezpečí pripojenie príloh k elektronickému podaniu. V prípade ak by chcel
používateľ pripojiť viac príloh zvolí funkciu „Pridať“, ktorá umožní používateľovi
pripojenie ďalšej prílohy.

Obr.: 171 Prílohy podania

8. Používateľ má možnosť si uložiť správu ako rozpracovanú cez akciu „Uložiť
správu“ alebo zvolí akciu pre odoslanie podania na ďalšie spracovanie
prostredníctvom tlačidla „Odoslať správu“. Akcie sa nachádzajú na konci
obrazovky zobrazeného elektronického podania.
Obr.: 172 Funkcie pre prácu s podaním
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V prípade ak si používateľ uložil správu má možnosť ju ešte aktualizovať a po
doplnení všetkých potrebných údajov odoslať na spracovanie. Rozpracované
a neodoslané správy nájde používateľ v elektronickej schránke eDesk ÚPVS
v priečinku „Rozpracované správy“.
9. Po odoslaní podania cez funkciu „Odoslať správu“ systém odošle elektronické
podanie a informuje používateľa o výsledku operácie.
10. Používateľovi je doručená notifikácia do eDesk ÚPVS o prijatí správy na
spracovanie

Obr.: 173 Informácia o prijatí správy na spracovanie

7.31.6 Súvisiace
služby
a
nutné
prílohy pre
komplexné
vybavenie
služby:

7.32

Elektronická služba umožňuje priloženie všeobecných príloh, ktoré súvisia s predmetnou
službou. Priloženie príloh je nepovinné. Ich počet a rozsah závisí od rozhodnutia
používateľa využívajúceho elektronickú službu.
Pre komplexné vybavenie služby nie je potrebné doplnenie ďalších elektronických
služieb.

Zverejnenie informácie o výsledku kontroly vykonanej Úradom vlády Slovenskej republiky

7.32.1 Názov
elektronick
ej služby:
7.32.2 Používatel
ia
elektronick
ej služby:
7.32.3 Možnosti
prístupu
k službe:

Zverejnenie informácie o výsledku kontroly vykonanej Úradom vlády Slovenskej republiky
 inštitúcia verejnej správy (G2G)
 verejná správa (G2E)
 občan (G2C)
 podnikateľ (G2B)
Informácie o službe sú dostupné prostredníctvom vlastného portálu
https://rokovania.gov.sk/info/
Dostupnosť služby je prostredníctvom portálu druhej úrovne
Prezeranie údajov - https://rokovania.gov.sk/KON/InspectionPlan
Prezeranie údajov - https://rokovania.gov.sk/KON/Assessment/
Prihlásenie sa k odberom údajov https://rokovania.gov.sk/SubscriberPortal/NotificationList/
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Elektronická služba je dostupná prostredníctvom vyššie uvedených odkazov na vlastnom
portáli druhej úrovne (https://rokovania.gov.sk/) bez časového obmedzenia. Pre vybavenie
služby – prezeranie údajov nie je potrebné prihlásenie. Pre prihlásenie sa k odberu
predmetných údajov je potrebné prihlásenie prostredníctvom eID karty (úroveň
autentifikácie 4). Elektronická služba nevyžaduje platbu. Nakoľko sa jedná o informačné
služby, nie je používateľ informovaný o priebehu konania jeho podania prostredníctvom
notifikácií (úroveň 0). Pre odoslanie elektronickej služby na spracovanie nie je vyžadovaný
zaručený elektronický podpis. Služba je komplexne prístupná od 31.12.2015.
7.32.4 Odkaz na Nie je
video príp.
audio
návod:
7.32.5 Stručný
Elektronická služba umožní získanie informácií z kontrolnej činnosti Úradu vlády
popis
Slovenskej republiky v rozsahu Plánov kontrolnej činnosti a Hodnotení kontrolnej činnosti
a zoznam na webovom sídle Úradu vlády SR. Zverejnené informácie sú dostupné v štruktúrovanej
krokov
podobe.
vybavenia Používateľ má možnosť sa prihlásiť k automatizovanému odberu jednotlivých typov
služby:
informácií prostredníctvom Abonentského portálu. Systém nahlásené odbery vyhodnocuje
v pravidelných intervaloch a v prípade zverejnenia nových údajov, zašle používateľovi
mailovú notifikáciu so samotným obsahom predmetných informácií - výstup.
Elektronická služba na prezeranie údajov o kontrolnej činnosti Úradu vlády SR sa skladá
zo zoznamu údajov s možnosťou vyhľadávania a zo samotného detailu údajov.
Elektronická služba na prihlásenie sa k odberu sa skladá zo zoznamu aktuálnych odberov
a z definičnej časti nového odberu.
Používateľ (občan) vykoná:
1. Otvorenie portálu druhej úrovne https://rokovania.gov.sk/ postupom uvedeným
v kapitole Začíname
2. Používateľ zvolí voľbu „Informačný portál – Rokovanie vlády“

Obr.: 174 Informačný portál Otvorenej vlády

3. Vo zvolenej sekcii vyberie typ informácií, ktoré chce zobraziť
4. Na základe zvolenej voľby systém sprístupní dostupné informácie
5. Používateľ môže zadať vyhľadávacie kritéria pre výber požadovaných informácií
a potvrdí funkciu „Zobraziť výsledky“ pre zobrazenie záznamov, ktoré vyhovujú
zadaným kritériám.
6. Kliknutím na príslušný záznam zo zoznamu údajov sa zobrazí jeho detail
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Obr.: 175 Detail plánu kontrolnej činnosti

Obr.: 176 Detail hodnotenia kontrolnej činnosti

Pre prihlásenie sa k odberu predmetných údajov (občan) vykoná:
1. Otvorenie portálu druhej úrovne https://rokovania.gov.sk/ postupom uvedeným
v kapitole Začíname
2. Používateľ zvolí voľbu pre prihlásenie

Obr.: 177 Prihlásenie sa pre Portál Otvorenej vlády

3. Prihlási sa podľa postupu uvedeného v kapitole Začíname
4. Používateľ zvolí voľbu „Abonentský portál“
5. Systém zobrazí aktuálne nastavené odbery pre prihláseného používateľa
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Obr.: 178 Zoznam odberov používateľa

6. Pre pridanie odberu potvrdí voľbu „Nový odber“
7. Na základe zvolenej voľby systém sprístupní dostupné informácie, ku ktorým je
možné nastaviť odber

Obr.: 179 Údaje pre výber typu odberu

8. Používateľ vyberie oblasť pre nastavenie odberu.
9. Používateľ doplní bližšiu špecifikáciu odberu (výber len za vybraný rezort/subjekt
– ak hodnotou používateľ nezadá bude prijímať odbery za všetky zverejnené
údaje). Následne používateľ nastaví email, na ktorom bude systémom
notifikovaný. Jedná sa o povinný údaj. Po nastavení vstupných údajov potvrdí
používateľ funkciu „Prihlásenie sa k odberu“.

Obr.: 180 Nastavenie nového odberu údajov

Obr.: 181 Nastavenie nového odberu údajov

10. Systém uloží zadané vstupy a zobrazí používateľovi aktuálny zoznam odberov.
11. Kliknutím na príslušný záznam sa zobrazí jeho detail, na ktorom môže používateľ
dodatočne aktualizovať výberové podmienky pre odbery, alebo zakázať
posielanie notifikácií. Po vykonaní zmien potvrdí používateľ funkciu „Upraviť
odber“, ktorou sa zabezpečí uloženie nastavenie zmien

Obr.: 182 Aktualizácia existujúceho odberu údajov
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Obr.: 183 Aktualizácia existujúceho odberu údajov

12. Systém nahlásené odbery vyhodnocuje v pravidelných denných intervaloch
a v prípade zverejnenia nových údajov, zašle používateľovi mailovú notifikáciu so
samotným obsahom predmetných informácií.
7.32.6 Súvisiace Nakoľko sa jedná o informačnú službu nie je možné priradiť prílohy ani iné elektronické
služby a služby.
nutné
prílohy pre
komplexné
vybavenie
služby:

7.33

Informovanie sa o využívaní prostriedkov z dotačných schém

7.33.1 Názov
Informovanie sa o využívaní prostriedkov z dotačných schém
elektronicke
j služby:
7.33.2 Používatelia
 občan (G2C)
elektronicke
 podnikateľ (G2B)
j služby:
 verejná správa (G2E)
7.33.3 Možnosti
Prístup k službe je realizovaný prostredníctvom webového sídla:
prístupu
data.gov.sk/dotacie
k službe:
->Vyhľadávanie
Elektronická služba je dostupná prostredníctvom vyššie uvedeného odkazu 24 hodín
denne mimo plánovaných odstávok systému. Vybavenie služby (občan, podnikateľ) je
možný pre prihlásených aj neprihlásených používateľov. Elektronická služba
nevyžaduje platbu. Používateľ je informovaný o priebehu konania jeho podania
prostredníctvom notifikácií (úroveň 3). Pre využitie elektronickej služby nie je
vyžadovaný zaručený elektronický podpis. Služba je komplexne prístupná od
31.12.2015.
7.33.4 Odkaz na Nie je
video príp.
audio
návod:
7.33.5 Stručný
Služba „Informovanie sa o využívaní prostriedkov z dotačných schém“ slúži pre
popis
informovanie sa o využívaní prostriedkov z dotačných schém pomocou vyhľadávania
a zoznam
projektov z jednotlivých dotačných schém.
krokov
vybavenia
Prístup je povolený autentifikovaným aj neautentifikovaným používateľom (subjektom).
služby:
Kroky vybavenia služby:
1) Používateľ sa môže prihlásiť na webovom portáli data.gov.sk/dotacie
2) V hornom menu vyberie „Vyhľadávanie“
3) V sekcii „Dotačná schéma“ vyberie dotačnú schému, v ktorej chce
vyhľadávať.
www.opis.gov.sk
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4) V sekcii filter vyplní požadované vyhľadávacie polia a rovnako aj v sekcii
fulltextové vyhľadávanie.
5) Následne používateľ stlačí tlačidlo „Vyhľadaj“.

Obr. 184 Vyhľadanie projektu

6) Systém vyhľadá projekty, ktoré spĺňajú zadané kritériá.
7) Používateľ vyberie jeden z projektov stlačením tlačidla

.

Obr. 185 Výber projektu a zobrazenie jeho detailu

8) Následne systém zobrazí používateľovi detaily zvoleného projektu ako sú
základné informácie o projekte, rozpočet, vyúčtovanie a detaily žiadosti.
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Obr. 186 Zobrazenie detailu vybraného projektu

7.33.6 Súvisiace
Žiadne.
služby
a
nutné
Nie je nutné prikladať prílohy.
prílohy pre
komplexné
vybavenie
služby:
7.34

Podanie podnetu na prešetrenie podozrenia zo zneužitia prostriedkov z dotačných schém

7.34.1 Názov
Podanie podnetu na prešetrenie podozrenia zo zneužitia prostriedkov z dotačných schém
elektronicke
j služby:
7.34.2 Používatelia
 občan (G2C)
elektronicke
 podnikateľ (G2B)
j služby:
 inštitúcia verejnej správy (G2G)
 verejná správa (G2E)
7.34.3 Možnosti
Služba je prístupná po autentifikácii prostredníctvom:
prístupu
- špecializovaného portálu data.gov.sk/dotacie
k službe:
->Štatistiky
Elektronická služba je dostupná prostredníctvom vyššie uvedených odkazov na
Ústrednom portáli verejných služieb (www.slovensko.sk) 24 hodín denne mimo
plánovaných odstávok systému. Pre vybavenie služby (občan, podnikateľ) nie je
potrebné prihlásenie. Elektronická služba nevyžaduje platbu. Používateľ je informovaný
o priebehu konania jeho podania prostredníctvom notifikácií (úroveň 3). Pre odoslanie
elektronickej služby na spracovanie nie je vyžadovaný zaručený elektronický podpis.
Služba je komplexne prístupná od 31.12.2015.

www.opis.gov.sk

www.informatizacia.sk

104

Používateľská príručka elektronických služieb
7.34.4 Odkaz na
video príp.
audio
návod:
7.34.5 Stručný
popis
a zoznam
krokov
vybavenia
služby:

Nie je

Služba „Podanie podnetu na prešetrenie podozrenia zo zneužitia prostriedkov z
dotačných schém“ slúži pre podanie podnetu na prešetrenie podozrenia na základe
analýzy z analytického prostredia.
Prístup je povolený autentifikovaným aj neautentifikovaným používateľom (subjektom).
Autentifikácia je vyžadovaná prostredníctvom prihlásenia na ÚPVS a autentifikačného
prostriedku eID karty.
Kroky vybavenia služby:
1) Používateľ sa môže prihlásiť na webovom portáli
https://data.gov.sk/dotacie
2) V hornom menu vyberie „Štatistiky“
3) Používateľ postupne definuje hodnoty grafu a dimenzie X a Y a zvolí možnosť
generuj
4) Používateľ na základe podozrenia môže zvolením možnosti „Podať podnet na
prešetrenie“ pristúpiť k podaniu podnetu

5)

Obr. 187 Podanie podnetu na prešetrenie

6) Používateľ vyplní obsah podania
7) Po vyplnení podania používateľ zvolí možnosť „Vytvoriť“ aplikácia presmeruje
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do schránky eDesk, kde zvolí možnosť „Odoslať správu“.

Obr. 188 Vytvorenie podnetu na prešetrenie

7.34.6 Súvisiace
služby
a
nutné
prílohy pre
komplexné
vybavenie
služby:
7.35

Informovanie sa o využívaní prostriedkov z dotačných schém.
Aplikácia nevyžaduje od používateľa ukladať analytickú konfiguráciu, na základe ktorej
podáva podnet na prešetrenie. Konfigurácia sa uloží automaticky a následne zobrazí
prihlásenej povinnej osobe riešiacej podnet na prešetrenie.

Poskytnutie informácie o vyriešení podnetu na prešetrenie podozrenia zo zneužitia prostriedkov z
dotačných schém

7.35.1 Názov
elektronicke
j služby:
7.35.2 Používateli
a
elektronicke
j služby:
7.35.3 Možnosti
prístupu
k službe:

Poskytnutie informácie o vyriešení podnetu na prešetrenie podozrenia zo zneužitia
prostriedkov z dotačných schém
 verejná správa (G2E)
 inštitúcia verejnej správy (G2G)
 občan (G2C)
 podnikateľ (G2B)
Služba je prístupná po autentifikácii prostredníctvom webového sídla:
data.gov.sk/dotacie
->Štatistiky

Elektronická služba je dostupná prostredníctvom vyššie uvedeného odkazu 24 hodín
denne mimo plánovaných odstávok systému. Pre vybavenie služby (občan, podnikateľ)
je potrebné prihlásenie pomocou eID (úroveň autentifikácie 3). Elektronická služba
nevyžaduje platbu. Používateľ je informovaný o priebehu konania jeho podania
prostredníctvom notifikácií (úroveň 3). Pre odoslanie elektronickej služby na spracovanie
nie je vyžadovaný zaručený elektronický podpis. Služba je komplexne prístupná od
31.12.2015.
7.35.4 Odkaz na Nie je
video príp.
audio
návod:
7.35.5 Stručný
Služba „Poskytnutie informácie o vyriešení podnetu na prešetrenie podozrenia zo
popis
zneužitia prostriedkov z dotačných schém“ slúži pre informovanie sa o stave prešetrenia
a zoznam
podaného podnetu, detailné informácie o podanom podnete môže vidieť len autor
krokov
podnetu.
vybavenia
služby:
Prístup je povolený autentifikovaným používateľom (subjektom). Autentifikácia je
vyžadovaná prostredníctvom prihlásenia na ÚPVS a autentifikačného prostriedku eID
karty.
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Používateľ sa môže informovať len o vyriešení podnetu, ktorý sám vytvoril ako
autentifikovaný používateľ.
Kroky vybavenia služby:
1) Používateľ sa môže prihlásiť na webovom portáli data.gov.sk/dotacie
2) V hornom menu vyberie „Štatistiky“
3) V dolnej časti obrazovky v sekcii „Moje podnety“ je zoznam podaných podnetov,
kliknutím na tlačidlo
pri požadovanom podnete je možné zobraziť detaily
podnetu, v prípade stavu vyriešený bude zobrazený v detaile aj výsledok
s odpoveďou prešetrenia.

Obr. 189 Informovanie sa o stave podnetu

4) Systém zobrazí detaily podnetu
5) Používateľ môže kliknutím na tlačidlo
prípadne obsah odpovede.

zobraziť obsah podávaného podnetu,

Obr. 190 Zobrazenie detailu podnetu

7.35.6 Súvisiace
Podanie podnetu na prešetrenie podozrenia zo zneužitia prostriedkov z dotačných
služby
a schém.
nutné
prílohy pre Nie je nutné prikladať prílohy.
komplexné
vybavenie
služby:

7.36

Vytvorenie elektronickej hromadnej žiadosti

7.36.1 Názov
služby:

www.opis.gov.sk

elektronickej Vytvorenie elektronickej hromadnej žiadosti

www.informatizacia.sk

107

Používateľská príručka elektronických služieb
 občan (G2C)
 podnikateľ (G2B)
prístupu K službe je možné pristúpiť na https://open.slovensko.sk/hromadneziadosti

7.36.2 Používatelia
elektronickej služby:
7.36.3 Možnosti
k službe:

Elektronická služba je dostupná prostredníctvom vyššie uvedeného
odkazu 24 hodín denne mimo plánovaných odstávok systému. Pre
vybavenie služby (občan, podnikateľ) je potrebné prihlásenie pomocou eID
(úroveň autentifikácie 3). Elektronická služba nevyžaduje platbu. Používateľ
je informovaný o priebehu konania jeho podania prostredníctvom notifikácií
(úroveň 3). Pre odoslanie elektronickej služby na spracovanie nie je
vyžadovaný zaručený elektronický podpis. Služba je komplexne prístupná
od 31.11.2015.

7.36.4 Odkaz na video príp. Nie je
audio návod:
7.36.5 Stručný
popis Služba umožní vytvoriť a zverejniť text hromadnej žiadosti.
a zoznam
krokov
vybavenia služby:
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Obr. 191 Vytvorenie elektronickej hromadnej žiadosti

Používateľ (autor EHŽ) vykoná:
1. Prihlásenie do systému
2. Zvolenie akcie vytvorenia EHŽ
3. Uvedenie údajov pre vytvorenie EHŽ (povinné sú označené *)
Názov - zadajte názov žiadosti (povinný údaj),
• Skrátený názov - zadajte skrátený názov žiadosti, na základe
ktorého bude vygenerovaný hyperlink pre šírenie žiadosti
(nepovinný údaj),
• Náhľad pre vytvorený hyperlink - vyplní systém na základe
zadaného skráteného názvu žiadosti,
• Odkaz na ďalšie informácie o eHŽ - možnosť vložiť hyperlink
stránky, v ktorej sú uvedené ďalšie informácie súvisiace so
žiadosťou (nepovinný údaj),
• Text žiadosti - zadajte text žiadosti (povinný údaj),
• Zdôvodnenie - možnosť uviesť dôvod potreby žiadosti
(nepovinný údaj).
Kontaktná adresa - údaje sú načítané z profilu identity:
• Ulica a číslo - zadajte svoju ulicu a číslo z kontaktnej adresy
(povinný údaj),
• Mesto - zadajte svoje mesto alebo obec z kontaktnej adresy
(povinný údaj),
• PSČ - zadajte svoje PSČ z kontaktnej adresy (povinný údaj),
• Štát - zadajte štát z kontaktnej adresy (povinný údaj),
• Zobraziť kontaktnú adresu v publikovanej žiadosti - zvoľte v
prípade, že súhlasíte, aby bola Vaša kontaktná adresa zverejnená
v žiadosti (Ulica, Mesto, PSČ, Štát), v opačnom prípade bude
zverejnené iba vaše meno a priezvisko (nepovinný údaj).
Ďalšie kontaktné údaje:
• E-mail - zadajte kontaktnú e-mailovú adresu (nepovinný údaj),
• Použiť e-mail z môjho profilu - zvoľte v prípade, že požadujete
uviesť v žiadosti kontaktnú e-mailovú adresu z Vášho profilu
(nepovinný údaj),
• Telefón - zadajte kontaktné telefónne číslo (nepovinný údaj),
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• Iné informácie - zadajte ďalšie kontaktné informácie, ktoré chcete
uviesť v žiadosti, napr. akým spôsobom alebo v akom čase je
možné Vás kontaktovať alebo stručné informácie o sebe a pod.
(nepovinný údaj).
Po zadaní všetkých požadovaných údajov si používateľ môže
zvoliť:
• ULOŽIŤ AKO ROZPRACOVANÚ – tlačidlo pre uloženie
rozpracovanej žiadosti, pričom ako povinný údaj stačí zadať názov
žiadosti. Žiadosť je v stave rozpracovaná a používateľ sa k nej
môže kedykoľvek vrátiť a doplniť ďalšie údaje. Používateľ si zvolí
Moje žiadosti v pravom menu. Žiadosť je prístupná len autorovi
žiadosti.
• VYTVORIŤ – tlačidlo pre vytvorenie žiadosti, pričom je potrebné
zadať všetky povinné údaje v žiadosti. Používateľ potvrdí
vytvorenie novej žiadosti, ktorú je možné šíriť neverejným
spôsobom prostredníctvom hyperlinku a vyzbierať tak podpisy v
stanovenej lehote. Následne sa zobrazí informácia o úspešnom
vytvorení žiadosti.

4. Odloženie si vytvoreného hyperlinku žiadosti pre tzv. neverejné
šírenie žiadosti.

Obr. 192 Odloženie si vytvoreného hyperlinku

5. Šírenie hyperlinku EHŽ vlastnými kanálmi, nakoľko žiadosť ešte
nie je publikovaná vo verejnom zozname žiadostí. Poznámka:
K žiadosti je možné pristúpiť len cez vytvorený hyperlink. Ide o tzv.
neverejné publikovanie EHŽ.
7.36.6 Súvisiace služby a Žiadne
nutné prílohy pre
komplexné vybavenie
služby:

7.37

Vydanie rozhodnutia o zaradení elektronickej hromadnej žiadosti

7.37.1 Názov
služby:

elektronickej Vydanie rozhodnutia o zaradení elektronickej hromadnej žiadosti
 verejná správa (G2E)
 občan (G2C)
 podnikateľ (G2B)
prístupu K službe je možné pristúpiť na https://www.slovensko.sk/sk/elektronickahromadna-ziadost/

7.37.2 Používatelia
elektronickej služby:
7.37.3 Možnosti
k službe:
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alebo priamo https://open.slovensko.sk/hromadneziadosti
Elektronická služba je dostupná prostredníctvom vyššie uvedených
odkazov na Ústrednom portáli verejných služieb (open.slovensko.sk) 24
hodín denne mimo plánovaných odstávok systému. Pre vybavenie služby
(občan, podnikateľ) je potrebné prihlásenie pomocou eID (úroveň
autentifikácie 3). Elektronická služba nevyžaduje platbu. Používateľ je
informovaný o priebehu konania jeho podania prostredníctvom notifikácií
(úroveň 3). Pre odoslanie elektronickej služby na spracovanie nie je
vyžadovaný zaručený elektronický podpis. Služba je komplexne prístupná
od 31.12.2015.
7.37.4 Odkaz na video príp. Nie je
audio návod:
7.37.5 Stručný
popis Schvaľovateľ rozhodne o publikovaní elektronickej hromadnej žiadosti tým,
a zoznam
krokov že posúdi žiadosť na základe, či predmet elektronickej hromadnej žiadosti:
vybavenia služby:
 smeruje proti ľudským právam, slobodám a dôstojnosti,
 podnecuje rasovú alebo národnostnú nenávisť,
 má urážlivý charakter,
 sa týka daní, odvodov a štátneho rozpočtu,
 obsahuje mená osôb a osobné údaje,
 propaguje komerčné tovary alebo služby,
 propaguje politické strany alebo hnutia a ich kandidátov vo
voľbách,
 smeruje voči konaniu a rozhodovaniu orgánov činných v trestnom
konaní a súdov,
 vyzýva k porušovaniu Ústavy Slovenskej republiky alebo právnych
aktov Európskej únie.
Ak je predmetom elektronickej hromadnej žiadosti niektorá z vyššie
spomenutých kategórií, správca vykoná zamietnutie žiadosti. Žiadosť
nebude nikdy publikovaná, pričom od momentu zamietnutia ju nebude
možné podporiť podpisom. Ak nie je predmet elektronickej hromadnej
žiadosti v rozpore s vyššie spomenutými kategóriami, správca vykoná
schválenie žiadosti.
Používateľ (Autor žiadosti) vykoná:
1. Prihlásenie
2. Zvolenie odkazu na portál Elektronické hromadné žiadosti
3. Zobrazenie zoznamu: Mojich elektronických hromadných žiadostí
4. Zobrazenie sekcie: Moje aktívne žiadosti
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Obr. 193 Zoznam mojich aktívnych žiadostí

5. Zobrazenie detailu danej žiadosti, v ktorom sa nachádza
informácia o schválení alebo zamietnutí. Informácia sa nachádza
v histórii žiadosti pričom aktuálny stav sa evidovaný v položke
Stav žiadosti.

Obr. 194 História a stav EHŽ

6. Systém vykoná odoslanie notifikácie o rozhodnutí, autorovi EHŽ
a všetkým, ktorí podporili EHŽ podpisom a zároveň o ne požiadali
pri odovzdávaní podpisu.
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Obr. 195 Žiadosť o notifikáciu o spracovaní EHŽ

7. Prihlási sa do svojej e-mailovej schránky, ktorú má registrovanú
vo svojom profile. Vyhľadá doručenú notifikáciu o schválení alebo
zamietnutí žiadosti.
7.37.6 Súvisiace služby a Žiadne
nutné prílohy pre
komplexné vybavenie
služby:

7.38

Odovzdanie hlasu k elektronickej hromadnej žiadosti

7.38.1 Názov
Odovzdanie hlasu k elektronickej hromadnej žiadosti
elektronickej
služby:
7.38.2 Používatelia
 občan (G2C)
elektronickej
 podnikateľ (G2B)
služby:
7.38.3 Možnosti prístupu K službe je možné pristúpiť na https://www.slovensko.sk/sk/elektronickak službe:
hromadna-ziadost/
alebo priamo https://open.slovensko.sk/hromadneziadosti
Elektronická služba je dostupná prostredníctvom vyššie uvedených odkazov na
Ústrednom portáli verejných služieb (open.slovensko.sk) 24 hodín denne mimo
plánovaných odstávok systému. Pre vybavenie služby (občan, podnikateľ) môže
byť používateľ prihlásený pomocou eID, menom heslom alebo aj ako neprihlásený
používateľ (úroveň autentifikácie 3). Elektronická služba nevyžaduje platbu.
Používateľ je informovaný o priebehu konania jeho podania prostredníctvom
notifikácií (úroveň 3). Pre odoslanie elektronickej služby na spracovanie nie je
vyžadovaný zaručený elektronický podpis. Služba je komplexne prístupná od
31.12.2015.
7.38.4 Odkaz na video Nie je
príp. audio návod:
7.38.5 Stručný
popis Služba umožní občanom vyjadriť svoj názor formou odovzdania hlasu k
a zoznam krokov zverejnenej elektronickej hromadnej žiadosti na portáli.
vybavenia služby: Poznámka: Odovzdanie hlasu je riešené formou odovzdania podpisu.
Podpísať je možné rovnakým spôsobom EHŽ, ktorá je verejne publikovaná alebo
aj EHŽ, ktorá je prístupná len cez hyperlink tzv. neverejne publikovaná.
Podpísať EHŽ je možné dvomi spôsobmi:
a) Ako prihlásený používateľ
b) Ako neprihlásený používateľ
a) Používateľ (občan) vykoná:
1. Prihlásenie
2. Výber EHŽ, ktorú chce občan podporiť
3. Zvolenie akcie podpísania EHŽ
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Obr. 196 Detial EHŽ – Pridať podpis

4. Používateľovi sa zobrazí formulár pre odovzdanie podpisu.

Obr. 197 Odovzdanie podpisu - Ako prihlásený používateľ

Používateľ uvedie požadované údaje pre odovzdanie podpisu:
• Meno - zadajte svoje krstné meno (povinný údaj),
• Priezvisko - zadajte svoje priezvisko (povinný údaj),
• E-mail - zadajte svoju emailovú adresu, ktorá slúži ako jednoznačný
identifikátor, pričom za danú e-mailovú adresu je možné odovzdať podpis
EHŽ iba raz (povinný údaj),
• Ulica a číslo - zadajte svoju ulicu a číslo z adresy trvalého pobytu
(povinný údaj),
• PSČ - zadajte svoje PSČ z adresy trvalého pobytu (povinný údaj),
• Mesto - zadajte svoje mesto alebo obec z adresy trvalého pobytu
(povinný údaj),
• Štát - zadajte štát z adresy trvalého pobytu ( povinný údaj),
• Súhlasím so zverejnením údajov - zvoľte v prípade, že súhlasíte, aby
boli Vaše údaje (Meno, Priezvisko, Ulica, Mesto, PSČ) zverejnené v
zozname odovzdaných podpisov k danej žiadosti. V opačnom prípade
bude zobrazený iba údaj mesto (nepovinný údaj),
• Chcem byť notifikovaný o priebehu spracovania - zvoľte v prípade, že
požadujete zasielanie notifikačných emailov na Vašu emailovú adresu
uvedenú pri podpise ohľadom stavu spracovávania tejto žiadosti
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(nepovinný údaj),
• Mám viac ako 18 rokov - používateľ odovzdávajúci podpis musí mať
viac ako 18 rokov (povinný údaj),
• Súhlasím so spracovaním osobných údajov - súhlas so spracovaním
osobných údajov uvedených pri podpise žiadosti na účely podporenia
elektronickej hromadnej žiadosti. Súhlas so spracovaním osobných
údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek
písomne odvolať. V prípade nepotvrdenia súhlasu nebude možné
zaevidovať jeho podpis a teda nebude možné podporiť žiadosť (povinný
údaj).
b) Používateľ (občan) vykoná:
1. Výber EHŽ, ktorú chce občan podporiť
2. Zvolenie akcie podpísania EHŽ

Obr. 198 Detial EHŽ – Pridať podpis

3. Používateľovi sa zobrazí formulár pre odovzdanie podpisu:

Obr. 199 Odovzdanie podpisu - Ako neprihlásený používateľ

Používateľ uvedie požadované údaje pre odovzdanie podpisu:
• Meno - zadajte svoje krstné meno (povinný údaj),
• Priezvisko - zadajte svoje priezvisko (povinný údaj),
• E-mail - zadajte svoju emailovú adresu, ktorá slúži ako jednoznačný
identifikátor, pričom za danú e-mailovú adresu je možné odovzdať podpis
EHŽ iba raz (povinný údaj),
www.opis.gov.sk
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• Ulica a číslo - zadajte svoju ulicu a číslo z adresy trvalého pobytu
(povinný údaj),
• PSČ - zadajte svoje PSČ z adresy trvalého pobytu (povinný údaj),
• Mesto - zadajte svoje mesto alebo obec z adresy trvalého pobytu
(povinný údaj),
• Štát - zadajte štát z adresy trvalého pobytu ( povinný údaj),
• Súhlasím so zverejnením údajov - zvoľte v prípade, že súhlasíte, aby
boli Vaše údaje (Meno, Priezvisko, Ulica, Mesto, PSČ) zverejnené v
zozname odovzdaných podpisov k danej žiadosti. V opačnom prípade
bude zobrazený iba údaj mesto (nepovinný údaj),
• Chcem byť notifikovaný o priebehu spracovania - zvoľte v prípade, že
požadujete zasielanie notifikačných emailov na Vašu emailovú adresu
uvedenú pri podpise ohľadom stavu spracovávania tejto žiadosti
(nepovinný údaj),
• Mám viac ako 18 rokov - používateľ odovzdávajúci podpis musí mať
viac ako 18 rokov (povinný údaj),
• Súhlasím so spracovaním osobných údajov - súhlas so spracovaním
osobných údajov uvedených pri podpise žiadosti na účely podporenia
elektronickej hromadnej žiadosti. Súhlas so spracovaním osobných
údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek
písomne odvolať. V prípade nepotvrdenia súhlasu nebude možné
zaevidovať jeho podpis a teda nebude možné podporiť žiadosť (povinný
údaj),
• Prepíšte text z obrázku - v spodnej časti formulára sa nachádza
obrázok, tzv. CAPTCHA, kde sa zobrazuje náhodne generovaný text.
Tento text je potrebné prepísať do textového poľa pod obrázkom. Nie je
možné zaevidovať podpis bez prepísania daného textu na obrázku
(povinný údaj).
4. Systém informuje používateľa o potrebnom potvrdení odovzdania
podpisu.

Obr. 200 Informácia o potrebnom potvrdení podpisu

5. Potvrdenie overovacieho hyperlinku doručeného do emailovej schránky,
ktorú uviedol používateľ pri odovzdávaní podpisu.

Obr. 201 Potvrdenie overovacieho hyperlinku

7.38.6 Súvisiace služby a Žiadne
nutné prílohy pre
komplexné
vybavenie služby:
www.opis.gov.sk
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7.39

Informovanie o postúpení elektronickej hromadnej žiadosti na vybavenie

7.39.1 Názov
Informovanie o postúpení elektronickej hromadnej žiadosti na vybavenie
elektronickej
služby:
7.39.2 Používatelia
 občan (G2C)
elektronickej
 podnikateľ (G2B)
služby:
 zamestnanci inštitúcie verejnej správy (G2E)
7.39.3 Možnosti
K službe je možné pristúpiť na https://www.slovensko.sk/sk/elektronicka-hromadnaprístupu k službe: ziadost/
alebo priamo https://open.slovensko.sk/hromadneziadosti?tab=podane
Elektronická služba je dostupná prostredníctvom vyššie uvedených odkazov 24
hodín denne mimo plánovaných odstávok systému. Pre vybavenie služby (občan,
podnikateľ) môže byť používateľ prihlásený pomocou eID, menom heslom alebo aj
ako neprihlásený používateľ (úroveň autentifikácie 3). Elektronická služba
nevyžaduje platbu. Používateľ je informovaný o priebehu konania jeho podania
prostredníctvom notifikácií (úroveň 3). Pre odoslanie elektronickej služby na
spracovanie nie je vyžadovaný zaručený elektronický podpis. Služba je komplexne
prístupná od 31.12.2015.
7.39.4 Odkaz na video Nie je
príp.
audio
návod:
7.39.5 Stručný
popis Úspešné žiadosti, ktoré vyzbierali 15000 podpisov v lehote 30 dní od ich
a zoznam krokov zverejnenia sú odoslané na spracovanie a zobrazené v zozname odoslaných
vybavenia
žiadostí na spracovanie, pričom je notifikovaný autor hromadnej žiadosti.
služby:

Obr. 202 Zoznam odoslaných EHŽ

V detaile žiadosti je možné sledovať aktuálny stav spracovania žiadosti v sekciách
história žiadosti a stav žiadosti.
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Obr. 203 História a stav EHŽ

V prípade, že EHŽ podporí dostatočný počet podpisov (15 000) má používateľ
(občan) dve možnosti:
a) Používateľ počká kým uplynie lehota pre zber podpisov:
1. EHŽ bude automaticky odoslaná predkladateľovi.
2. Používateľ vykoná zvolenie odkazu na portál: Elektronické hromadné
žiadosti.
3. Používateľ vykoná zobrazenie zoznamu odoslaných EHŽ.
4. Používateľ vyhľadá v emailovej schránke, ktorú uviedol pri vytvorení
žiadosti prijatú notifikáciu o odoslaní EHŽ predkladateľovi na ďalšie
spracovanie.
b) Používateľ (Autor EHŽ) sa rozhodne urýchliť odoslanie EHŽ:
1. Používateľ vykoná prihlásenie.
2. Používateľ vykoná zvolenie odkazu na portál: Elektronické hromadné
žiadosti.
3. Používateľ zvolí danú EHŽ, ktorej chce urýchliť odoslanie (žiadosť má
vyzbieraný dostatočný počet podpisov, teda zostáva vyzbierať 0 podpisov).

Obr. 204 EHŽ s dostatočným počtom podpisov

4. Používateľ vykoná odoslanie EHŽ

Obr. 205 EHŽ pripravená na odoslanie

5. Používateľ vykoná zobrazenie zoznamu odoslaných EHŽ
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Obr. 206 Zoznam odoslaných EHŽ

6. Používateľ vyhľadá v mailovej schránke, ktorú uviedol pri vytvorení žiadosti
prijatú notifikáciu o odoslaní EHŽ predkladateľovi na ďalšie spracovanie.
7. Autor žiadosti bude môcť sledovať priebeh spracovania aj cez progress
bar v detaile žiadosti. Príklad žiadosti odoslanej na spracovanie.

Obr. 207 Odoslaná EHŽ na spracovanie

7.39.6 Súvisiace služby Žiadne
a nutné prílohy
pre komplexné
vybavenie
služby:

7.40

Vydanie rozhodnutia o elektronickej hromadnej žiadosti

7.40.1

Názov
elektronickej
služby:
7.40.2 Používatelia
elektronickej
služby:
7.40.3 Možnosti
prístupu
k službe:

www.opis.gov.sk

Vydanie rozhodnutia o elektronickej hromadnej žiadosti
 verejná správa (G2E)
 občan (G2C)
 podnikateľ (G2B)
K službe je možné pristúpiť na https://www.slovensko.sk/sk/elektronicka-hromadnaziadost/ alebo priamo https://open.slovensko.sk/hromadneziadosti?tab=archiv
Elektronická služba je dostupná prostredníctvom vyššie uvedených odkazov 24
hodín denne mimo plánovaných odstávok systému. Pre vybavenie služby (občan,
podnikateľ) môže byť používateľ prihlásený pomocou eID, menom heslom alebo aj
ako neprihlásený používateľ (úroveň autentifikácie 3). Elektronická služba
nevyžaduje platbu. Používateľ je informovaný o priebehu konania jeho podania
prostredníctvom notifikácií (úroveň 3). Pre odoslanie elektronickej služby na
spracovanie nie je vyžadovaný zaručený elektronický podpis. Služba je komplexne
prístupná od 31.12.2015.
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7.40.4 Odkaz na video
príp.
audio
návod:
7.40.5 Stručný
popis
a zoznam krokov
vybavenia
služby:

Nie je
Vláda Slovenskej republiky prerokuje podanú žiadosť a vydá príslušné stanovisko,
resp. rozhodnutie k elektronickej hromadnej žiadosti.
Stanovisko vlády Slovenskej republiky bude publikované na portáli EHŽ.
1. Používateľ (občan) vykoná zobrazenie zoznamu archívu EHŽ.

Obr. 208 Zoznam žiadostí v archíve

2. V prípade prihláseného používateľa, ktorý je autorom žiadosti, bude môcť
sledovať priebeh spracovania aj cez progress bar v detaile žiadosti. Príklad
ukončenej (prerokovanej) žiadosti:

Obr. 209 Ukončená EHŽ (prerokovaná vládou SR)

3. Po ukončení spracovania žiadosti bude žiadosť presunutá do archívu ako
ukončená, kde taktiež v detaile žiadosti budú informácie o výsledku
prerokovania žiadosti.

Obr. 143 História a stav EHŽ

7.40.6 Súvisiace služby Žiadne
a nutné prílohy
pre komplexné
vybavenie
služby:

www.opis.gov.sk

www.informatizacia.sk

120

Používateľská príručka elektronických služieb
7.41

Informovanie sa o zozname elektronických hromadných žiadostí

7.41.1

Názov
Informovanie sa o zozname elektronických hromadných žiadostí
elektronickej
služby:
7.41.2 Používatelia
 verejná správa (G2E)
elektronickej
 občan (G2C)
služby:
 podnikateľ (G2B)
7.41.3 Možnosti prístupu K službe je možné pristúpiť na https://www.slovensko.sk/sk/elektronicka-hromadnak službe:
ziadost/ alebo priamo
https://open.slovensko.sk/hromadneziadosti/ApplicationListSearch?Text=Vyh%C4
%BEad%C3%A1vanie+v+%C5%BEiadostiach&Search=H%C4%BEada%C5%A5&
MySigned=False&State-Published=True
Elektronická služba je dostupná prostredníctvom vyššie uvedených odkazov 24
hodín denne mimo plánovaných odstávok systému. Pre vybavenie služby (občan,
podnikateľ) môže byť používateľ prihlásený pomocou eID, menom heslom alebo aj
ako neprihlásený používateľ (úroveň autentifikácie 3). Elektronická služba
nevyžaduje platbu. Služba je komplexne prístupná od 31.12.2015.
7.41.4 Odkaz na video Nie je
príp.
audio
návod:
7.41.5 Stručný
popis Služba umožní získať informácie o elektronických hromadných žiadostiach.
a zoznam krokov
1. Používateľ (občan) zadá text a zvolí možnosť hľadať.
vybavenia služby:
2. Následne systém zobrazí všetky žiadosti vyhovujúce danej podmienke,
pričom sa hľadá zvolený text v názve a texte všetkých žiadostí.
3. Používateľ má aj možnosť podrobného vyhľadávania, kde je možné
konkretizovať hľadanie podľa jednotlivých stavov životného cyklu
Elektronických hromadných žiadostí. Je možné zvoliť ľubovoľnú
kombináciu z dostupných zobrazených stavov žiadosti. Aktivuje sa
použitím funkcie hľadať, kedy po výsledku vyhľadania sa zobrazí možnosť
filtrácie v ľavej časti obrazovky.

Obr. 144 Vyhľadávanie v zoznamoch EHŽ

7.41.6 Súvisiace služby Žiadne
a nutné prílohy
pre komplexné
vybavenie služby:

7.42
7.42.1

Poskytnutie štatistických informácií o elektronických hromadných žiadostiach
Názov
elektronickej

www.opis.gov.sk

Poskytnutie štatistických informácií o elektronických hromadných žiadostiach
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služby:
7.42.2 Používatelia
 verejná správa (G2E)
elektronickej
 občan (G2C)
služby:
 podnikateľ (G2B)
7.42.3 Možnosti prístupu K službe je možné pristúpiť na https://data.gov.sk/dataset
k službe:
Elektronická služba je dostupná prostredníctvom vyššie uvedených odkazov 24
hodín denne mimo plánovaných odstávok systému. Pre vybavenie služby (občan,
podnikateľ) môže byť používateľ prihlásený pomocou eID, menom heslom alebo aj
ako neprihlásený používateľ (úroveň autentifikácie 3). Elektronická služba
nevyžaduje platbu. Služba je komplexne prístupná od 31.12.2015.
7.42.4 Odkaz na video Nie je
príp.
audio
návod:
7.42.5 Stručný
popis Služba poskytuje štatistické prehľady o hromadných žiadostiach. Štatistické údaje
a zoznam krokov sú poskytované v časovom a obsahovom členení. Funkcionalita pre získanie
vybavenia služby: informácií pre vytvorenie štatistických prehľadov hromadných žiadostí je popísaná
v kapitole 7.9 Poskytnutie dát v otvorených formátoch.

Obr. 145 Informovanie sa datasetoch hromadných žiadostí

7.42.6 Súvisiace služby Žiadne
a nutné prílohy
pre komplexné
vybavenie služby:

7.43

Podanie žiadosti o rozšírenie dát z ITMS OpenData

7.43.1 Názov
elektronicke
j služby:

www.opis.gov.sk

Podanie žiadosti o rozšírenie dát z ITMS OpenData
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7.43.2 Používateli
a
elektronicke
j služby:
7.43.3 Možnosti
prístupu
k službe:

 občan (G2C)
 podnikateľ (G2B)
 verejná správa (G2E)
 zahraničná inštitúcia verejnej správy (G2A)
Prístup po autentifikácii je realizovaný prostredníctvom:
Portálu https://data.gov.sk/pomoceu
->Analytické prostredie
->Kvantitatívne štatistiky/Rozpočet/Riziká
->Žiadosť o rozšírenie dát
Elektronická služba je dostupná prostredníctvom vyššie uvedených odkazov 24 hodín
denne mimo plánovaných odstávok systému. Pre vybavenie služby (občan, podnikateľ)
musí byť používateľ prihlásený pomocou eID. Elektronická služba nevyžaduje platbu.
Používateľ je informovaný o priebehu konania jeho podania prostredníctvom notifikácií
(úroveň 3). Pre odoslanie elektronickej služby na spracovanie nie je vyžadovaný
zaručený elektronický podpis. Služba je komplexne prístupná od 31.12.2015.

7.43.4 Odkaz na
video príp.
audio
návod:
7.43.5 Stručný
popis
a zoznam
krokov
vybavenia
služby:

Nie je

Služba „Podanie žiadosti o rozšírenie dát z ITMS OpenData“ slúži pre podanie žiadosti
o rozšírenie sprístupnených dát pre prihláseného používateľa.
Prístup je povolený autentifikovaným používateľom (subjektom). Autentifikácia je
vyžadovaná prostredníctvom prihlásenia na ÚPVS a autentifikačného prostriedku eID
karty.
Kroky vybavenia služby:
1. Používateľ sa prihlási na webovom portáli https://data.gov.sk/pomoceu
2. V hornom menu vyberie „Analytické prostredie“
3. Z tabov vyberie jednu z možností „Kvantitatívne štatistiky“ / „Rozpočet“ /
„Riziká“.
4. V spodnej časti obrazovky vyberie možnosť „Rozšírenie dát“.
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Obr. 210 Postup k podanie žiadosti o rozšírenie dát

5. Zobrazí sa zoznam podaných žiadostí.

Obr. 211 Podať žiadosť o rozšírenie dát

6. Po kliknutí na možnosť „Podať žiadosť o rozšírenie dát“ sa zobrazí formulár
podania žiadosti o rozšírenie dát.
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Obr. 212 Vyplnenie žiadosti o rozšírenie dát

7. Používateľ vyplní polia formulára „Žiadosť o rozšírenie dát“ a „Dôvodová správa“
8. Po vyplnení vyberie možnosť „Odoslať“
9. Systém presmeruje používateľa do schránky eDesk, kde zvolí možnosť odoslať
žiadosť.
Poskytovanie dát z ITMS OpenData v otvorených formátoch.

7.43.6 Súvisiace
služby
a
nutné
Nie je nutné prikladať prílohy.
prílohy pre
komplexné
vybavenie
služby:
7.44

Poskytovanie dát z ITMS OpenData v otvorených formátoch

7.44.1 Názov
elektronickej
služby:
7.44.2 Používatelia
elektronickej
služby:

Poskytovanie dát z ITMS OpenData v otvorených formátoch

 občan (G2C)
 podnikateľ (G2B)
 inštitúcia verejnej správy (G2G)
 zamestnanci inštitúcie verejnej spávy (G2E)
 zahraničná inštitúcia verejnej správy (G2A)
7.44.3 Možnosti prístupu Prístup je realizovaný prostredníctvom webového sídla:
k službe:
https://data.gov.sk/pomoceu
->Analytické prostredie
-> Kvantitatívne štatistiky/Rozpočet/Riziká
Elektronická služba je dostupná prostredníctvom vyššie uvedených odkazov na
Ústrednom portáli verejných služieb (open.slovensko.sk) 24 hodín denne mimo
plánovaných odstávok systému. Pre vybavenie služby (občan, podnikateľ) nemusí
byť používateľ prihlásený. Elektronická služba nevyžaduje platbu. Používateľ je
informovaný o priebehu konania jeho podania prostredníctvom notifikácií (úroveň
3). Pre odoslanie elektronickej služby na spracovanie nie je vyžadovaný zaručený
elektronický podpis. Služba je komplexne prístupná od 31.12.2015.
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7.44.4 Odkaz na video Nie je
príp. audio návod:
7.44.5 Stručný
popis Služba „Poskytovanie dát z ITMS OpenData v otvorených formátoch“ slúži pre
a zoznam krokov poskytovanie informácií o čerpaní prostriedkov zo štrukturálnych fondov
vybavenia služby: v dynamicky konfigurovateľných analytických formátoch.
Prístup je povolený autentifikovaným, aj neautentifikovaným používateľom
(subjektom). Autentifikácia je vyžadovaná prostredníctvom prihlásenia na ÚPVS
a autentifikačného prostriedku eID karty.
Kroky vybavenia služby:
1. Používateľ sa prihlási na webovom portáli data.gov.sk/pomoceu
2. V hornom menu vyberie „Analytické prostredie“
3. Používateľ vyberie tab s názvom „Kvantitatívne štatistiky“ / „Rozpočet“/
„Riziká“
4. Následne používateľ vyberie „Hodnoty grafu“ a dimenzie X a Y
5. Nakoniec používateľ zvolí možnosť „Generuj“
6. Systém zobrazí používateľovi dáta reportu vo forme tabuľky ako aj graf
vytvorený z týchto dát

Obr. 213 Grafické zobrazenie reportu

7.44.6 Súvisiace služby a Používateľ môže po vytvorení reportu zvoliť jednu z možností vytvorenia exportu
nutné prílohy pre v požadovanom formáte.
komplexné
vybavenie služby:
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Obr. 214 Voľba možností exportu

7.45

Podanie žiadosti o poskytnutie rozšíreného analytického prostredia ITMS OpenData

7.45.1 Názov
Podanie žiadosti o poskytnutie rozšíreného analytického prostredia ITMS OpenData
elektronicke
j služby:
7.45.2 Používatelia
 občan (G2C)
elektronicke
 podnikateľ (G2B)
j služby:
 verejná správa (G2E)
 zahraničná inštitúcia verejnej správy (G2A)
7.45.3 Možnosti
Prístup po autentifikácii je realizovaný prostredníctvom webového sídla:
prístupu
https://data.gov.sk/pomoceu
k službe:
->Analytické prostredie
->Kvantitatívne štatistiky/Rozpočet/Riziká
->Žiadosť o rozšírenie analytického prostredia
Elektronická služba je dostupná prostredníctvom vyššie uvedených odkazov na
Ústrednom portáli verejných služieb (open.slovensko.sk) 24 hodín denne mimo
plánovaných odstávok systému. Pre vybavenie služby (občan, podnikateľ) musí byť
používateľ prihlásený pomocou eID (úroveň autentifikácie 4). Elektronická služba
nevyžaduje platbu. Používateľ je informovaný o priebehu konania jeho podania
prostredníctvom notifikácií (úroveň 3). Pre odoslanie elektronickej služby na spracovanie
nie je vyžadovaný zaručený elektronický podpis. Služba je komplexne prístupná od
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31.12.2015.
7.45.4 Odkaz na
video príp.
audio
návod:
7.45.5 Stručný
popis
a zoznam
krokov
vybavenia
služby:

Nie je

Služba „Podanie žiadosti o rozšírenie analytického prostredia ITMS OpenData“ slúži pre
podanie žiadosti o rozšírenie sprístupnených dát pre prihláseného používateľa.
Prístup je povolený autentifikovaným používateľom (subjektom). Autentifikácia je
vyžadovaná prostredníctvom prihlásenia na ÚPVS a autentifikačného prostriedku eID
karty.
Kroky vybavenia služby:
1. Používateľ sa prihlási na webovom portáli data.gov.sk/pomoceu
2. V hornom menu vyberie „Analytické prostredie“
3. Z tabov vyberie jednu z možností „Kvantitatívne štatistiky“ / „Rozpočet“ /
„Riziká“.
4. V spodnej časti obrazovky vyberie možnosť „Rozšírenie analytického
prostredia“.

Obr. 215 Analytické prostredie

5. Zobrazí sa zoznam podaných žiadostí.
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Obr. 216 Žiadosť o rozšírenie analytického prostredia

6. Po kliknutí na možnosť „Podať žiadosť o rozšírenie analytického prostredia“ sa
zobrazí formulár podania žiadosti o rozšírenie dát.

Obr. 217 Voľby žiadosti o rozšírenie analytického prostredia

7. Používateľ označí „Indikátory“ a „Dimenzie“, o ktoré chce rozšíriť analytické
prostredie a vyplní „Dôvodovú správu“
8. Následne zvolí možnosť „Odoslať“
9. Systém presmeruje používateľa do schránky eDesk, kde zvolí možnosť odoslať
žiadosť.
Poskytovanie dát z ITMS OpenData v otvorených formátoch.

7.45.6 Súvisiace
služby
a
nutné
Nie je nutné prikladať prílohy.
prílohy pre
komplexné
vybavenie
služby:
7.46

Podanie žiadosti o analytické spracovanie dát v rozšírenom analytickom prostredí ITMS OpenData

7.46.1 Názov
Podanie žiadosti o analytické spracovanie dát v rozšírenom analytickom prostredí ITMS
elektronicke OpenData
j služby:
7.46.2 Používatelia
 občan (G2C)
elektronicke
 podnikateľ (G2B)
j služby:
 verejná správa (G2E)
 zahraničná inštitúcia verejnej správy (G2A)
7.46.3 Možnosti
Služba je prístupná po autentifikácii prostredníctvom:
prístupu
- špecializovaného portálu data.gov.sk/pomoceu
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k službe:

->Rozšírenie prostredia

Elektronická služba je dostupná prostredníctvom vyššie uvedených odkazov na
Ústrednom portáli verejných služieb (open.slovensko.sk) 24 hodín denne mimo
plánovaných odstávok systému. Pre vybavenie služby (občan, podnikateľ) musí byť
používateľ prihlásený pomocou eID (úroveň autentifikácie 4). Elektronická služba
nevyžaduje platbu. Používateľ je informovaný o priebehu konania jeho podania
prostredníctvom notifikácií (úroveň 3). Pre odoslanie elektronickej služby na spracovanie
nie je vyžadovaný zaručený elektronický podpis. Služba je komplexne prístupná od
31.12.2015.
7.46.4 Odkaz na Nie je
video príp.
audio
návod:
7.46.5 Stručný
Služba „Podanie žiadosti o analytické spracovanie dát v rozšírenom analytickom
popis
prostredí ITMS OpenData“ slúži pre podanie žiadosti o analytické spracovanie dát
a zoznam
v rozšírenom analytickom prostredí pre prihláseného používateľa.
krokov
vybavenia
Prístup je povolený autentifikovaným používateľom (subjektom). Autentifikácia je
služby:
vyžadovaná prostredníctvom prihlásenia na ÚPVS a autentifikačného prostriedku eID
karty.
Kroky vybavenia služby:
1. Používateľ sa prihlási na webovom portáli
data.gov.sk/pomoceu
2. V hornom menu vyberie „Rozšírenie prostredia“
3. V spodnej časti obrazovky vyberie možnosť „Podať žiadosť o spracovanie dát“.

Obr. 218 Zoznam žiadostí o spracovanie dát

4. Systém zobrazí používateľovi formulár žiadosti o spracovanie dát v rozšírenom
analytickom prostredí
5. Používateľ vyplní polia „Žiadosť o rozšírenie dát“, „Formát výstupu“, „Dôvodová
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správa“.
6. Nakoniec zvolí možnosť odoslať a následne ho systém presmeruje do schránky
eDesk, kde zvolí možnosť odoslať žiadosť.

Obr. 219 Podanie žiadosti o spracovanie dát v rozšírenom analytickom prostredí

7.46.6 Súvisiace
Poskytovanie dát z ITMS OpenData v otvorených formátoch.
služby
a
nutné
Nie je nutné prikladať prílohy.
prílohy pre
komplexné
vybavenie
služby:
7.47

Poskytovanie ITMS OpenData v definovaných pohľadoch

7.47.1 Názov
Poskytovanie ITMS OpenData v definovaných pohľadoch
elektronicke
j služby:
7.47.2 Používatelia
 občan (G2C)
elektronicke
 podnikateľ (G2B)
j služby:
 verejná správa (G2E)
 zahraničná inštitúcia verejnej správy (G2A)
7.47.3 Možnosti
Prístup je realizovaný prostredníctvom webového sídla:
prístupu
https://data.gov.sk/pomoceu
k službe:
->Analytické prostredie
-> Kvantitatívne štatistiky
Elektronická služba je dostupná prostredníctvom vyššie uvedeného odkazu 24 hodín
denne mimo plánovaných odstávok systému. Pre vybavenie služby (občan, podnikateľ)
nemusí byť používateľ prihlásený. Elektronická služba nevyžaduje platbu. Používateľ je
informovaný o priebehu konania jeho podania prostredníctvom notifikácií (úroveň 3). Pre
odoslanie elektronickej služby na spracovanie nie je vyžadovaný zaručený elektronický
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podpis. Služba je komplexne prístupná od 31.12.2015.
7.47.4 Odkaz na
video príp.
audio
návod:
7.47.5 Stručný
popis
a zoznam
krokov
vybavenia
služby:

Nie je

Služba „Poskytovanie ITMS OpenData v definovaných pohľadoch“ slúži pre poskytovanie
informácií o čerpaní prostriedkov zo štrukturálnych fondov vo vopred definovaných
pohľadoch.
Prístup je povolený autentifikovaným aj neautentifikovaným používateľom (subjektom).
Autentifikácia je vyžadovaná prostredníctvom prihlásenia na ÚPVS a autentifikačného
prostriedku eID karty.
Kroky vybavenia služby:
1. Používateľ sa môže prihlásiť na webovom portáli data.gov.sk/pomoceu.
Neautentifikovaný používateľ postupuje rovnako podľa krokov 2 až 5.
2. V hornom menu vyberie „Analytické prostredie“
3. Používateľ vyberie tab s názvom „Kvantitatívne štatistiky“
4. Následne používateľ vyberie požadovaný report
5. Systém zobrazí používateľovi dáta reportu vo forme tabuľky ako aj graf
vytvorený z týchto dát

Obr. 220 Dáta a graf reportu
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7.47.6 Súvisiace
Používateľ môže po vytvorení reportu zvoliť jednu z možností vytvorenia exportu
služby
a v požadovanom formáte.
nutné
prílohy pre
komplexné
vybavenie
služby:

Obr. 221 Voľba formátu exportu reportu

7.48

Zverejnenie výberového konania Úradu vlády SR

7.48.1 Názov
elektronickej Zverejnenie výberového konania Úradu vlády SR
služby:
7.48.2 Používatelia
 občan (G2C)
elektronickej služby:
 verejná správa (G2E)
7.48.3 Možnosti
prístupu Elektronická služba je dostupná na Ústrednom portáli verejných služieb
k službe:
(open.slovensko.sk) vyhľadaním služby „Zverejnenie výberového konania
Úradu vlády SR“ v sekcii Služby a spustením nájdenej služby 24 hodín
denne mimo plánovaných odstávok systému, kliknutím na jej názov. Pre
vybavenie služby (občan, podnikateľ) nie je potrebné prihlásenie.
Elektronická služba nevyžaduje platbu. Používateľ je informovaný
www.opis.gov.sk
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o priebehu konania jeho podania prostredníctvom notifikácií (úroveň 3). Pre
využitie elektronickej služby nie je vyžadovaný zaručený elektronický
podpis. Služba je komplexne prístupná od 31.12.2015.
7.48.4 Odkaz na video príp. Nie je
audio návod:
7.48.5 Stručný
popis Zverejnenie vypísaného výberového konania je automaticky v deň, ktorý je
a zoznam
krokov uvedený vo formulári žiadosti o vyhlásenie výberového konania. Pre prístup
vybavenia služby:
k zoznamu zverejnených výberových konaní pre záujemcov o štátnozamestnanecké miesto je sprístupnená služba na portáli open.slovensko.sk
s názvom „Zverejnenie výberového konania Úradu vlády SR“.

Obr. 222 Zoznam výberových konaní

Používateľ (občan):
1. Otvorí stránku open.slovensko.sk
2. Zvolí „Služby“
3. Vyhľadá názov služby „Zverejnenie výberového konania Úradu
vlády SR“
4. Kliknutím na názov nájdenej služby „Zoznam výberových konaní
na miesta štátnych zamestnancov“ si zobrazí zverejnený zoznam
výberových konaní, ktoré môže ďalej prezerať.
7.48.6 Súvisiace služby a Žiadne
nutné prílohy pre
komplexné vybavenie
služby:

7.49

Podanie prihlášky o zaradenie vo výberového konania

7.49.1 Názov elektronickej Podanie prihlášky o zaradenie do výberového konania
služby:
7.49.2 Používatelia
 občan (G2C)
elektronickej služby:
7.49.3 Možnosti
prístupu Elektronická služba je dostupná Ústrednom portáli verejných služieb
k službe:
(open.slovensko.sk) po zobrazení detailu vyhláseného výberového konania
podľa predchádzajúcej služby (Zverejnenie výberového konania Úradu vlády
SR) 24 hodín denne mimo plánovaných odstávok systému. Pre vybavenie
služby (občan, podnikateľ) nie je potrebné prihlásenie. Elektronická služba
nevyžaduje platbu. Používateľ je informovaný o priebehu konania jeho
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podania prostredníctvom notifikácií (úroveň 3). Pre odoslanie elektronickej
služby na spracovanie nie je vyžadovaný zaručený elektronický podpis.
Služba je komplexne prístupná od 31.12.2015.
7.49.4 Odkaz na video príp. Nie je
audio návod:
7.49.5 Stručný
popis Služba umožní občanom odoslať žiadosť o zaradenie do vyhláseného
a zoznam
krokov výberového konania.
vybavenia služby:

Obr. 223 Detail požiadaviek na štátno-zamestnanecké miesto

Obr. 224 Žiadosť o zaradenie do výberového konania

Používateľ (občan):
1. Používateľ zadá do internetového prehliadača adresu
open.slovensko.sk.
2. Na titulnej stránke portálu používateľ vyberie možnosť Služby
3. Používateľ klikne na názov služby Podanie prihlášky o zaradenie do
výberového konania.
4. Zobrazí sa zoznam vyhlásených výberových konaní a tam si
používateľ kliknutím na názov niektorého vyhláseného výberového
konania nechá otvoriť detail zvoleného výberového konania.
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5. V detaile výberového konania zvolí možnosť „PRIHLÁSIŤ SA DO
VÝBEROVÉHO KONANIA“
6. Bude presmerovaný do konštruktora podania na ÚPVS, kde mu
bude zobrazený formulár žiadosti o zaradenie do výberového
konania

Obr. 225 Žiadosť o zaradenie do výberového konania

7. Vyplní formulár, priloží potrebné prílohy a žiadosť odošle.
8. Systém mu po zaevidovaní žiadosti pošle do schránky na ÚPVS
priradené číslo uchádzača.

Obr. 226 Priradenie čísla uchádzača

7.49.6 Súvisiace služby a Žiadne
nutné prílohy pre
komplexné
vybavenie služby:

7.50

Zverejnenie výsledkov výberového konania na štátneho zamestnanca Úradu vlády SR

7.50.1 Názov
elektronick
ej služby:
7.50.2 Používateli
a
elektronick
ej služby:
7.50.3 Možnosti
prístupu

www.opis.gov.sk

Zverejnenie výsledkov výberového konania na štátneho zamestnanca Úradu vlády SR



občan (G2C)
verejná správa (G2E)

Elektronická služba je dostupná na Ústrednom portáli verejných služieb
(open.slovensko.sk) vyhľadaním služby „Zverejnenie výsledkov výberového konania na
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k službe:

štátneho zamestnanca Úradu vlády SR“ v sekcii Služby a spustením nájdenej služby 24
hodín denne mimo plánovaných odstávok systému. Pre vybavenie služby (občan,
podnikateľ) nie je potrebné prihlásenie. Elektronická služba nevyžaduje platbu. Používateľ
je informovaný o priebehu konania jeho podania prostredníctvom notifikácií (úroveň 3).
Pre odoslanie elektronickej služby na spracovanie nie je vyžadovaný zaručený
elektronický podpis. Služba je komplexne prístupná od 31.12.2015.

7.50.4 Odkaz na
video príp.
audio
návod:
7.50.5 Stručný
popis
a zoznam
krokov
vybavenia
služby:

Nie je

Po vyhodnotení výberového konania je vyhodnotenie zverejnené pri príslušnom
výberovom konaní pre informáciu verejnosti. Kvôli ochrane osobných údajov sú
zverejnené len čísla vybraných a úspešných uchádzačov.

Obr. 227 Výsledok výberového konania

Používateľ (občan):
1. Otvorí stránku open.slovensko.sk a vyhľadá službu v sekcii „Služby“ Zverejnenie
výsledkov výberového konania na štátneho zamestnanca Úradu vlády SR podľa
postupu v časti Začíname
2. Systém zobrazí zverejnený zoznam výberových konaní, ktoré môže ďalej
prezerať

Obr. 228 Vyhľadaná služba

Obr. 229 Zoznam výberových konaní

3. Kliknutím na názov vybraného výberového konania si zobrazí jeho detail
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Obr. 230 Detail pozície

7.50.6 Súvisiace
služby a
nutné
prílohy pre
komplexné
vybavenie
služby:

8

4. V prípade vyhodnoteného výberového konania sú zobrazené v detaile
výberového konania aj jeho výsledky (sú uvedené čísla vybraných a úspešných
uchádzačov).
Žiadne

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Priamo na https://helpdesk.slovensko.sk/new-incident/
alebo
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Kollárova 8
917 02 Trnava
Detašované pracovisko:
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
BC Omnipolis
Trnavská cesta 100/II
821 01 BRATISLAVA
Tel.: +421 2 35 803 083
Email: info@nases.gov.sk
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