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Zadanie

Využívanosť služieb eGovernmentu v SR.

Zistiť a porovnať využívanosť služieb elektronickej verejnej správy v SR. Ide napr. 
o služby ÚPVS, ORSR/ŽRSR, portálu FSSR, sociálne veci a iné. Porovnať s 
využívanosťou služieb v papierovej forme.



Ciele

● Zhodnotiť zložitosť procesu podávania žiadostí elektronicky, aby sme 
vedeli objektívnejšie vyhodnotiť získané štatistiky.

● Vyskúšať reálnu dostupnosť elektronického podávania žiadostí na 
služby.

● Získanie a vyhodnotenie údajov úradov, ktoré súvisia s elektronickým 
podávaním žiadostí.



Postup pri podaní žiadosti



Potrebné prostriedky na podanie žiadosti
1. Občiansky preukaz s čipom 

2. Čítačka čipových kariet 

3. Kódy pre prihlásenie cez aplikáciu eID klient 

4. Nainštalovať softvér

a. Ovládač ku čítačke čipových kariet

b. eID klient aplikáciu

c. Aplikáciu D.Viewer

d. Aplikáciu XZep Signer



Prihlásenie sa cez portál slovensko.sk



Autentifikácia



Zadanie BOK (bezpečnostného osobného kódu)



Aktivácia elektronickej schránky



Vyplnenie žiadosti



Podpísanie žiadosti zaručeným elektronickým 
podpisom



Funkčnosť podávania žiadostí



Problémy Ministerstva hospodárstva



Zisťovanie štatistík používania



Kladené otázky
Každej inštitúcie sme sa pýtali na informácie o 

● Počte a druhoch žiadostí, ktoré sa dajú podať v elektronickej/papierovej forme.
● Či sú dané služby poskytované plne elektronicky, alebo či nejaká časť procesu prebieha aj 

papierovo.
● Rozdiele v poplatkoch pri podávani v elektronickej vs. papierovej forme.
● Počte podaných žiadostí v elektronickej vs. papierovej forme pre vybrané typy žiadostí za rok 2015.



Dotázané inštitúcie
● Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky  
● Ministerstvo financií Slovenskej republiky
● Ministerstvo hospodárstva SR
● Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
● Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
● Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
● Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
● Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
● Daňový úrad Banská Bystrica
● Daňový úrad Bratislava
● Daňový úrad Košice
● Daňový úrad Nitra
● Daňový úrad Prešov
● Daňový úrad Trenčín



Ministerstvo financií

● Na žiadosť odpovedali za 12 dní
● Oznámili, že nami požadované dáta im nie sú dostupné ani nie je známa 

legislatívna úprava ukladajúca povinnosť viesť, alebo spracovávať takéto 
údaje



Ministerstvo dopravy

● Na žiadosť odpovedali za 7 dní
● Oznámili, že počty poskytovaných služieb, a či sa podávajú elektronicky alebo 

písomne určujú právne predpisy Slovenskej Republiky
● Oznámili, že 16 z 20 dopytovaných služieb neposkytujú
● K zvyšným uviedli, že sú k dispozícii elektronicky v rámci systémov Slov-Lex 

a Jednotného informačného systému v cestnej doprave, údaje o používanosti 
daných služieb neuviedli.



Ministerstvo zahraničných vecí

● Na žiadosť odpovedali za 12 dní 
● Poskytli všetky dopytované informácie
● Dopytované služby boli dvoch druhov

○ Služby zastupiteľských úradov SR v zahraničí sú zabezpečované 
elektronickou formou v praxi od 1.12.2015 a zatiaľ iba na ZÚ SR v Prahe. 
Za december 2015 boli predložené 3 žiadosti. Papierových žiadostí bolo 
podaných 30102.

○ Služby registrácie pred pobytom v zahraničí sú poskytované iba 
elektronicky. Podaných žiadostí bolo 58698.

● Detailnejšie údaje v reporte z projektu



Ministerstvo zahraničných vecí
Druh služby vyžiadanej prostredníctvom zastupiteľského úradu SR v zahraničí Počet fyzických podaní Počet elektronických 

podaní

Žiadosť o cestovný pas 14 430 3

Žiadosť o občiansky preukaz 1 332 0

Zápis o narodení 3 384 0

Zápis o uzavretí manželstva 1 362 0

Podanie oznámenia o vzniku stavu núdze v zahraničí (pomoc v núdzi) 4 079 0

Žiadosť o náhradný cestovný doklad 5 324 0

Registrácia pred cestou do zahraničia 0 58 671



Ministerstvo zahraničných vecí



Ministerstvo vnútra

- Na žiadosť odpovedali za 10 dní
- Poskytli vačšinu dopytovaných informácií, prípadne uviedli, že údaj nemajú k 

dispozícii
- Elektronicky je k dispozícii 86 služieb, my sme sa pýtali na 13:

- Podanie prihlásenia na trvalý pobyt
- Podanie ohlásenia o prechodnom pobyte v zahraničí 
- Poskytnutie informácie o histórii vozidla
- Oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri
- …

- Uprednostňujú a odporúčajú elektronickú formu žiadostí z dôvodu úspory 
času a penazí

- Za rok 2015 bolo len 1,25% elektronických žiadostí



Ministerstvo vnútra

- Všetky dopytované služby celé prebiehajú v elektronickej forme
- Rozhodnutie

- Posiela sa na elektronicky do schránky na ústrednom portáli verejnej správy
- Papierovou formou, ale v prípade záujmu aj v elektronickej forme



Ministerstvo vnútra
Služba Ministerstva vnútra Počet fyzických podaní Počet 

elektronických podaní

Podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu s čipom 630 030 37

Nahlásenie straty alebo odcudzenia občianskeho preukazu s čipom stratené 51014, odcudzené 
16461

41

Poskytnutie informácie o histórii vozidla Ministerstvo nemá k dispozícii 745

Nahlásenie straty alebo odcudzenia osvedčenia o evidencii vozidla 4158 27

Žiadosť o zapísanie elektronického splnomocnenia k evidenčnému úkonu s vozidlom Ministerstvo nemá k dispozícii 113

Žiadosť o objednanie tabuľky s evidenčným číslom na nosič bicyklov 2815 30

Žiadosť o výpis zo ŽR - neverejný výpis a žiadosť o vydanie prehľadu údajov zapísaných 
v živnostenskom registri

48125 30

Oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri 47817 2789



Daňové priznania



Daňové priznania - Nitra



Záver

● Proces podávania žiadostí je zložitý a zdĺhavý
● Niektoré inštitúcie majú podávanie žiadostí dokonca nefunkčné
● Elektronické podania žiadostí služieb ministerstiev je používané minimálne
● Daňové priznania sú podávané v 64% elektronicky

● Systém je použiteľný v praxi, avšak na bežné používanie ho treba výrazne 
zjednodušiť


