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Hlavné prínosy pre Government (IS VS) 

• Vytvorenie referenčných registrov údajov pre  
 fyzické osoby 
 adresy 
  (Údaje sú považované za platné, kým sa nepreukáže opak) 
• Odbúranie dokladovania osobných údajov po autentifikácii v systéme 
• Skvalitnenie údajovej základne (skoršie odhalenie chybných údajov a ich oprava) 
• Do registra budú zaradené aj osoby, ktoré sa dostali do styku s verejnou správou 
•  zavedením eID karty bude možná identifikácia občana (spolu s identifikátorom uloženým na eID karte) 

vo všetkých ISVS a komunikácia medzi týmito informačnými systémami. Tým sa zabezpečí vzájomná 
výmena údajov, čo prinesie prínos k zjednodušeniu vybavovania každej agendy a životných situácií 
občanov; 

• Sledovanie celého procesu „krok po kroku“ a okamžitá identifikácia prípadných problémov v procese 
riešenia = skrátenie procesu nápravy  

• Sigle sign on – pri prihlásení na ktoromkoľvek portáli nie je nutné opätovné prihlasovanie 
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Hlavné prínosy pre občanov 

• Jednoduchšia identifikácia voči verejnej správe tak v osobnom ako aj v elektronickom styku 
prostredníctvom eID karty 
 

• Rýchlejšie vybavenie žiadosti vzhľadom na elektronizáciu celého procesu 
 

• Jednoduchšia identifikácia voči verejnej správe  - jedenkrát a dosť. 
 

• Elektronizácia dokladov umožní evidovanie údajov na jednom mieste bez potreby uchovávania 
mnohých tlačených dokladov 
 

• Jednoduchšie vybavenie nových dokladov, odpisov alebo kópií existujúcich dokladov a jednoduchšie 
hlásenie straty dokladov,  
 

• Dostupnosť agendy bez obmedzení úradných hodín či miestnej príslušnosti aj cestovania na príslušný 
úrad  
 

• Podpora činnosti záchranných zložiek nepriamo prináša benefit aj občanovi v podobe vyššej 
bezpečnosti a rýchlejšie dostupnej pomoci v núdzi 
 

• Zvýšenie transparentnosti vybavovania žiadostí a riešenia podaní – sledovanie celého procesu 
spracovania žiadosti. 

• Rýchlejšie informovanie o ukončení procesu (e-mail, SMS, ...) 
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Hlavné prínosy pre podnikateľské prostredie 

• Zníženie byrokratického zaťaženia pri vybavovaní agendy spojenej s podnikaním 
 

• Jednoduchšia identifikácia voči verejnej správe  - jedenkrát a dosť. 
 

• Zníženie finančného zaťaženia pri dokladovaní už evidovaných skutočností (nie je potrebné 
získavať originály, alebo overené kópie dokladov 
 

• Rýchlejšie vybavenie žiadosti vzhľadom na elektronizáciu celého procesu 
 

• Elektronizácia dokladov umožní evidovanie údajov na jednom mieste bez potreby uchovávania 
mnohých tlačených dokladov 
 

• Jednoduchšie vybavenie nových dokladov, odpisov alebo kópií existujúcich dokladov 
 

• Dostupnosť agendy z pohodlia domova 
 

• Zvýšenie transparentnosti vybavovania žiadostí a riešenia podaní – sledovanie celého procesu 
spracovania žiadosti. 
 

• Rýchlejšie informovanie o ukončení procesu (e-mail, SMS, ...) 
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Register fyzických osôb - hlavné prínosy projektu 

• Odbúra sa nevyhnutnosť osobnej účasti pri riešení životných situácií a zároveň sa znížia 
správne poplatky hradené občanom za služby poskytované verejnou správou vzhľadom 
na elektronizáciu celého procesu.  

• Zníži sa nevyhnutnosť predkladania osobných údajov a dokladov v papierovej podobe pre 
jednotlivé inštitúcie verejnej správy. 

• Integrácia s inými modulmi ISVS umožní zdieľanie jeho elektronických služieb s inými 
systémami v rámci eGovernmentu na úrovni štátnej správy SR, ale aj na úrovni EÚ. 

• Realizácia projektu prispeje k rastu kvality života obyvateľov SR v súvislosti s 
nevyhnutnými úkonmi a aktivitami pri riešení životných situácií súvisiacich s fyzickou 
osobou občana. 

• Eliminuje sa administratívna a časová náročnosť riešenia životných situácií občana ako 
fyzickej osoby vo vzťahu k verejnej správe. 

• Implementácia riešenia projektu zvýši sofistikovanosť, kvalitu a dostupnosť služieb pre 
občanov bez ohľadu na regionálnu lokalizáciu. 
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Register fyzických osôb – prínosy projektu 

Využitie IS RFO bude najmä pri riešení nasledovných životných situácií občana:   
 
• prihlásenie na trvalý / prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci mesta, odhlásenie pobytu, 

vydávanie potvrdení o pobyte k rôznym žiadostiam, vydanie povolenia na pobyt cudzincov, 
nadobudnutie a strata štátneho občianstva, vydanie / strata / odcudzenie cestovných 
dokladov, 

 
Pre verejnú správu má prínos projekt hlavne v oblastiach: 
 
• vydávanie voličských a hlasovacích preukazov, matričná udalosť (narodenie, sobáš, úmrtie), 

zmena administratívnych údajov o osobe (rozvod, právna spôsobilosť, zákaz pobytu), 
nadobudnutie a strata štátneho občianstva, evidencia cudzincov, matričné udalosti zo 
zahraničia, zneplatnenie vydaných osvedčení o štátnom občianstve SR, udelenie azylu, 
rozhodnutie súdu o rozvode / zmene právnej spôsobilosti / zákaze pobytu, údaje či je občan 
vojak alebo nevojak.  
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Register adries - prínosy informačného systému 

• Bude evidovať údaje o všetkých reálne existujúcich fyzických adresách, ktoré majú 
pridelené súpisné číslo (nie P.O BOX) 
 

• Umožní manažovať celý životný cyklus adresy (vznik, zmena, zánik) 
 

• Bude centralizovane spravovať všetky komponenty adresy ako dátový štandard aj s ich 
priestorovou lokalizáciou 

 
• Zabezpečí referenčnosť a právnu záväznosť poskytovaných údajov  

 
• Zabezpečí súlad s európskou legislatívou a požiadavkami EÚ 

 
• Bude garantovať aktuálny a konzistentný stav adries vo vysokej kvalite a pripomienkovací 

proces prostredníctvom internetu 
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Prínosy informačného systému registra adries 
adriespodnikateľské prostredie 

• Predstavuje nástroj na uľahčenie práce ústredným a ostatným orgánom štátnej správy, orgánom 
miestnej štátnej správy, orgánom samosprávy obcí a samosprávnych krajov, záchranárom (Integrovaný 
záchranný systém a krízové riadenie) a poštám, ako aj podnikateľskej sfére a obyvateľom pri 
jednoznačnom identifikovaní stavebných objektov,  
 

• Systém umožní vytvoriť elektronickú formu identifikácie objektov v teréne a tým vytvorí podmienky na 
prepojenie existujúcich registrov, v ktorých sú požadované informácie o adresách,  
 

• Súčasťou bude aj evidencia lokalizácie adresných bodov. Táto lokalizácia je nevyhnutná pre 
zabezpečenie činnosti Integrovaného záchranného systému,  
 

• Zabezpečí aktualizáciu resp. vzájomnú kontrolu údajov s ostatnými základnými registrami verejnej 
správy a umožní zaviesť do praxe základný princíp informatizácie verejnej správy. 
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Prínosy  projektu  Elektronickej identifikačnej karty 
Nová eID karta (občiansky preukaz s čipom) prinesie občanovi: 
 

• Zjednodušenie vybavovania občianskeho preukazu: 
• možnosť požiadať o vydanie občianskeho preukazu osobne na ktoromkoľvek jednotnom 

pracovisku Polície v SR 
• možnosť požiadať o zaslanie nového občianskeho preukazu kuriérom na akúkoľvek adresu v 

SR 
 

• Elektronické služby cez internet, ktoré ušetria čas pri: 
• podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu z domu 
• nahlásení straty/krádeže občianskeho preukazu z domu 
• podaní žiadosti o vydanie kvalifikovaného certifikátu pre ZEP, overenie platnosti a zrušenie 

kvalifikovaného certifikátu pre ZEP z domu 
 

• Bezpečný elektronický prostriedok pre využívanie ďalších služieb eGovernmentu a eHealth v SR: 
• bezpečná autentifikácia = prihlasovanie eID kartou namiesto meno + heslo 
• ochrana citlivých údajov = šifrovanie zdravotných údajov v eHealth 
• možnosť uloženia kvalifikovaného certifikátu pre vytváranie ZEP = podpisovanie elektronických 

dokumentov ZEPom 
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      Elektronické služby o hlásení pobytu : 
Sprístupnenie elektronických služieb centrálnej ohlasovne (oznámenie o presťahovaní) a zabezpečenie ich 
všeobecnej použiteľnosti z internetu.  
 
 Zabezpečenie, aby občan nemusel osobne navštevovať úrad pre úkony pobytovej agendy. 
 Umožnenie zadávania žiadostí o zmenu pobytu a zadávania žiadostí o potvrdenia o pobyte občana elektronickým 

spôsobom prostredníctvom internetu a doručovanie potvrdení o pobyte občanovi poštou.   
 Umožnenie podávania súhlasov k pobytu vo vlastnej nehnuteľnosti elektronickým spôsobom prostredníctvom 

internetu.  
 Vytvorenie centralizovaných obslužných ohlasovacích procesov, spustiteľných z internetu alebo obslužného 

miesta na úrade. 
 

 V cieľovom stave  bude pokrytá nasledovná životná situácia občana: 
 Bývanie – Sťahovanie – Zmena bydliska 
 Bývanie – Prenájom nehnuteľnosti – používanie cudzej nehnuteľnosti 

 
 V cieľovom stave budú elektronický podporované nasledovné eGovernmet služby: 
 Prihlásenie sa k pobytu 
 Podpora pobytu 
 Odhlásenie sa z pobytu 

Elektronické služby centrálnej ohlasovne 
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Elektronické služby pre osvedčenie o evidencii vozidla 

Zavedenie elektronického dokladu vo forme plastovej čipovej karty, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje o 
motorovom vozidle a implementovanie súvisiacich elektronických služieb pre spracovanie OoE na vyššej 
úrovni informatizácie ako je tomu v súčasnosti, umožní: 
- Skrátenie doby vybavenia agendy OoE na dopravných inšpektorátoch (DI); 
- Zefektívnenie a skvalitnenie úkonov jednotiek PZ v teréne pri overovaní dokladov o vozidle. 

      
 Cieľom projektu je sprístupnenie elektronických služieb pre osvedčenie vozidla a zabezpečenie ich všeobecnej 
použiteľnosti: 
 

1. Zabezpečenie vydávania nového elektronického osvedčenia o evidencii vozidla pre všetky vozidlá v SR; 
2. Zabezpečenie procesu výmeny osvedčení o evidencii vozidla za nové elektronické osvedčenia; 
3. Sprístupnenie elektronických služieb prostredníctvom nového elektronického osvedčenia o vozidle; 
4. Zavedenie samoobslužných pracovísk (kioskov) na OR PZ, kde môžu držitelia elektronických dokladov skontrolovať 

bez potreby asistencie pravosť a autentickosť dokladov ako napr. elektronický cestovný pas Slovenskej republiky s 
biometriou alebo  osvedčenie o evidencii vozidla; 

5. Umožnenie overenia prístupov k službám pomocou elektronického osvedčenia o evidencii vozidla; 
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       V cieľovom stave budú pokryté nasledovné životné situácie občana: 
- Nadobudnutie vozidla; 
- Prevádzka vozidla; 
- Strata vozidla. 
V cieľovom stave budú elektronicky podporované nasledovné eGoverment služby: 
- Podpora prevádzky vozidla; 
- Výber TEČ; 
- Používanie elektronického osvedčenia vozidla. 

 
 
Občan bude mať možnosť podania žiadosti, podania žiadosti o informácie a informovať sa o technických, poistných 
parametroch o vozidle a zároveň príprava údajov na dopravnom inšpektoráte,  tak aby ich obsluha nemusela prepisovať 
z papierových dokladov. Týmto je možné pre žiadateľov, ktorí podajú elektronické podanie vytvoriť samostatné stránkové 
pracovisko, ktorého rýchlosť spracovania vďaka elektronickým podkladom bude mať za následok rýchlejšie vybavenie 
stránky. Pre takto zaevidované podania si môže žiadateľ objednať na stránkové pracovisko v zadaný dátum a čas, čím 
sa eliminuje počet čakajúcich. 

Elektronické služby pre osvedčenie o evidencii vozidla 
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Elektronický systém národnej evidencie vozidiel 

• Elektronické služby národnej evidencie vozidiel (ES NEV) – prínosy pre občanov a podnikateľov 
• Sprístupnením služieb ES NEV sa zvýši efektivita a skráti čas strávený na Dopravných 

inšpektorátoch pre životné situácie občana a podnikateľov 
 

• Životné situácie občanov: 
  Doprava – Nadobudnutie vozidla 
  Doprava – Prevádzka vozidla 
 
• Životné situácie podnikateľov: 
  Doprava – Nadobudnutie, vlastníctvo a prevádzka motorových vozidiel 
  Ukončenie leasingovej zmluvy 
  Obchodný styk – Predaj 
  Obchodný styk – Uvedenie tovaru na trh 

 
• Vybudovaním Vyvolávacieho systému s možnosťou objednania sa cez internet na presný termín sa 

zefektívni proces vybavovania vyššie uvedených životných situácií na Dopravnom inšpektoráte 
• Podnikateľ nebude musieť predkladať doklady týkajúce sa jeho podnikateľských aktivít, tieto budú 

dostupné integráciou na Register právnických osôb 
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Elektronický systém národnej evidencie vozidiel 

• Elektronické služby národnej evidencie vozidiel (ES NEV) – prínosy pre verejnú správu 
• Harmonizujú a synchronizujú sa evidencie, ktoré spravuje Ministerstvo vnútra SR a Ministerstvo 

dopravy, pôšt a telekomunikácii 
• Prepojenie so Slovenskou kanceláriou poisťovateľov zabezpečí aktuálne informácie o uzavretých 

zmluvách 
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         Hlavné prínosy projektu Elektronizácia služieb matriky 

• Podanie elektronickej žiadosti/dotazu týkajúcej sa životných situácií narodenia, 
sobášu a úmrtia bude občanovi umožnené (prostredníctvom internetu) aj mimo 
pracovných dní.  

 
• Úradné výpisy  týkajúce sa životných situácií narodenia, sobášu a úmrtia bude 

občanovi umožnené získať z matričných kníh aj v mieste inom, ako je miesto sídla 
vecne príslušnej matriky.  
 

• Zastupiteľnosť matričných úradov pri vydávaní úradných výpisov o matričných 
udalostiach rozhodujúcich pre zistenie, alebo overenie osobného stavu osoby – 
umožní to skutočnosť, že v databáze CISMA budú evidované údaje o fyzických 
osobách spojené s matričnými udalosťami zaznamenanými  v knihách manželstiev, 
narodení a úmrtí.  

 
• Rešpektovanie zásady „ jedenkrát a dosť“ vo vzťahu občana a podnikateľa k verejnej 

správe pri riešení životných situácií narodenia, sobášu a úmrtia 
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         Hlavné prínosy projektu Elektronizácia služieb matriky 

• Výstupy z elektronických služieb matriky budú použiteľné na právne úkony.   
 
• Prístup k riešeniu požiadaviek občanov a podnikateľov na matričných úradoch 

prostredníctvom internetu a tým zvýšenie spokojnosti občanov, podnikateľov a 
ostatnej verejnosti s verejnou správou v oblasti informatizácie verejnej správy  
 

• Vybavovanie matričnej agendy sa podstatne zrýchli a zároveň spresní. 
 
• Zabezpečenie získania úradného potvrdenia matričných udalostí pre slovenské aj 

európske orgány – zabezpečí projekt Elektronizácia služieb matriky (CISMA) 
vytvorením centrálnej databázy matričných udalostí pre celé Slovensko previazaným 
s Registrom fyzických osôb.  
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Základné registre a služby MV SR 

 
 
 
 
 

 

Ďakujem za pozornosť 
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