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1. Úvod
Motivácia
informácie

a základné

Za správu a prevádzku informačného systému zodpovedá Ministerstvo
spravodlivosti Slovenskej republiky.
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky je zodpovedný orgán
štátnej správy pre súdy a väzenstvo, správu súdov, metodické
usmerňovanie vývoja, nasadzovanie a využívanie informačných systémov a
technológií na súdoch. Tiež je zodpovedné za správu centrálneho IS súdov
(ISS), usmerňovanie rezortného archívnictva a koordináciu spracovania
štátnej štatistiky, súdnej štatistiky a výkazníctva.
Hlavným cieľom projektu „Rozvoj elektronických služieb súdnictva“ je rozvoj
existujúcich a zavedenie nových elektronických služieb súdnictva, ktoré
zabezpečujú elektronické služby pre občanov, podnikateľov a orgány
verejnej moci. Projektom sa sleduje plnenie cieľov dlhodobej štátnej politiky
v oblasti justície, a to „otvoreného súdu“, eliminácií prieťahov v súdnych
konaniach a zvyšovania vymožiteľnosti práva, ktoré sa podarí plniť
prostredníctvom zefektívnenia činností a organizácie súdnictva a rezortu.
Tým sa synergicky
prispeje k zníženiu nákladov súvisiacich so
zabezpečovaním agend uvedených úsekov verejnej správy, šetreniu času
a zvýšeniu komfortu poskytovateľa, ako aj používateľov elektronických
služieb rezortu. Tieto sa týkajú oblasti verejných služieb súdnictva (služby
ISS - eŽaloby, ESS a InfoSÚD), rozvoja Elektronického denníka znalca,
vybudovania modulu Centrálnej evidencie exekúcií (CEEx), vybudovania
modulu elektronizovanej justičnej štatistiky a rezortného výkazníctva,
vybudovanie IS videokonferenčných služieb súdnictva (rozvíjanie konceptu
elektronickej súdnej siene) a modulu ISS - Univerzálne bezpečné úložisko
súdnictva (Archív). Výsledkom projektu budú nové a inovované služby
verejnej správy poskytovaných občanom on-line, ktoré budú dostupné aj
pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny.
Ďalšie prínosy realizácie projektu:
• procesne a technologicky významne doplní riešenie elektronického
súdneho spisu,
• vyrieši agendu exekúcií nepokrytú inými projektmi,
• vyrieši len čiastočne riešenú elektronizáciu zberu a spracovania
rezortných štatistík súdnictva,
• zabezpečí sofistikáciu informačných služieb pre verejnosť a rezort
na príslušné úrovne - rezort, súdnictvo a súvisiace agendy (znalci,
exekútori) podporujúci najmodernejšie spôsoby pre vyhľadávanie
(inteligentné vyhľadávanie),
• doplní eSlužby pre verejnosť pre rozvíjané moduly RTIS,
• poskytne viaceré podporné služby, dobudovanie interných
modulov (lustrácie, doručovanie súdnych písomností a rozhodnutí
PO a FO), centrálne spravovanie číselníkov prostredníctvom
záväzného referenčného zdroja.
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2. Prehľad skratiek a základných pojmov
Prehľad skratiek a základných
pojmov

Autentifikácia mechanizmus identifikácie a overenia identity používateľa
BOK bezpečnostný osobný kód – kód, ktorý slúži na potvrdenie totožnosti
držiteľa občianskeho preukazu s čipom pri elektronickej komunikácii
CEEx Centrálna evidencia exekúcií
čítačka čipových kariet zariadenie, ktoré je možné pripojiť k počítaču za
účelom čítania údajov z kontaktných čipových kariet
Dimenzia
jeden z rozmerov OLAP kocky – atribút zdrojovej sady dát,
pre ktorý sledovaný ukazovateľ sumarizujeme alebo filtrujeme (dátum,
kategória, príznak)
Drill-down
posun o jednu úroveň nižšie v rámci dimenzie (napr. z roka
na mesiac, alebo z mesiaca na týždeň)
Drill-up
posun o jednu úroveň vyššie v rámci dimenzie (napr.
z mesiaca na rok)
EDZ
Elektronický denník znalca
eGovernment elektronická forma výkonu verejnej správy
eGov služba
množina služieb IS, ktorými sa v konkrétnej životnej situácii
občana alebo podnikateľa realizuje v elektronickom prostredí výkon verejnej
správy voči občanovi alebo podnikateľovi
eID
Elektronická identifikačná karta – občiansky preukaz s čipom
EKR
Elektronické komunikačné rozhranie (modul UPVS)
Entita Objekt (položka), s ktorou je možné narábať samostatne ako s
celkom
EP
Elektronická podateľňa
ESS
Elektronické služby súdnictva
ESSp Elektronický súdny spis
EZA
eŽaloby
Fazetové vyhľadávanie vyhľadávanie podľa základných kategórií dimenzií (faziet) vyjadrujúcich všeobecné pojmy organizácie. Vyhľadávanie
cez navigáciu založené na hierarchickej štruktúre (taxonómii), ktorá
umožňuje vyhľadávať postupným zužovaním rozsahu hľadania v
predurčenom poradí
FO
Fyzická osoba
FPO
Fyzická alebo právnická osoba
FRM Formulár
G2A
on-line komunikácia medzi verejnou správou a administratívou,
synonymum G2G (Government-to-Administration)
G2B
on-line komunikácia medzi verejnou správou a podnikateľskou
sférou (Government-to-Business)
G2C
on-line komunikácia medzi verejnou správou a občanmi
(Government-to-Citizen)
G2E
on-line komunikácia v rámci inštitúcie VS (Government-toEmployee)
G2G
on-line komunikácia medzi inštitúciami VS navzájom (Governementto-Government)
GUI
Graphical user interface
IAM
Identity and access management
IČO
Identifikačné číslo organizácie
Indexácia
proces vytvorenia pomocnej údajovej štruktúry nad
množinou dát, ktorý umožňuje ich efektívnejšie vyhľadávanie
Integritný podpis
určený na zreťazené podpisovanie pre dlhodobé
archivovanie súborov
IS VS Informačný systém verejnej správy
IS
Informačný systém
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IS služba
Služba informačného systému – funkcionalita informačného
systému (vstupná, výstupná, podporná)
ISU
InfoSúd
JUS
Justičné štatistiky
LUS
Lustrácie
MSSR Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
N/A
nepoužíva sa, nedá sa aplikovať (Not Applicable)
Notifikácia
upozornenie, oznámenie o udalosti, resp. zmene v procese
OLAP technológia uloženia dát v databáze, ktorá umožňuje usporiadať
veľké objemy dát tak, aby boli dáta prístupné a zrozumiteľné pre analýzu
(Online Analytical Processing)
OPIS Operačný program Informatizácia spoločnosti
ORSR Obchodný register Slovenskej Republiky
OSP
Občiansky súdny poriadok
OVM Orgány verejnej moci
PDF
univerzálny súborový formát, ktorý sa používa na ukladanie
dokumentov nezávisle na softvéri, hardvéri a operačnom systéme na ktorom
boli vytvorené a taktiež na zariadení, na ktorom sú zobrazované. (Portable
Document Format)
PkEK Podanie k existujúcemu súdnemu konaniu
PO
Právnická osoba
PZZ
Subjekt s povinne zverejnenou zmluvou
REG Registre a číselníky
RESS Rozvoj elektronických služieb súdnictva
RTIS
Rozvoj a technologická inovácia súdno-trestnej a súdno-civilnej
agendy MS SR
SKPS Spravovací a kancelársky poriadok súdov
SM
Súdny manažment
SORO Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (pre Operačný
program Informatizácia spoločnosti - Ministerstvo financií Slovenskej
republiky)
UBÚS Univerzálne bezpečné úložisko súdov
ÚPVS Ústredný portál verejnej správy
VO
Verejné obstarávanie / obstarávania
VK
Výberové konanie / konania
XML
eXtensible Markup Language
Z. z.
Zbierka zákonov
ZEP
Zaručený elektronický podpis
ZIP
súborový formát pre kompresiu a archiváciu dát
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3. Prehľad symbolov
Prehľad symbolov
Tlačidlo

„Ďalej“

umožňuje

prechod

na

nasledujúcu obrazovku.
Pomocou tlačidla „Exportovať“ si môže používateľ
vybraný report vytlačiť, exportovať do formátu pdf alebo xls, ako aj zdieľať
report uložením odkazu na report. Graf k reportu si môže používateľ vytlačiť
alebo zdieľať odkaz.
Tlačidlo „Hľadať“ umožňuje
používateľovi vyhľadávanie dokumentov, resp. spisov podľa zadaných
vyhľadávacích kritérií.
Pomocou tlačidla „Choose File“ používateľ vyberie
súbor, ktorý chce pridať do formulára / podania. Ak máte prehliadač
v slovenskom jazyku, tlačidlo sa zobrazí ako „Vybrať súbor“. V prípade ak
používate prehliadač v anglickom jazyku, tlačidlo sa zobrazuje rovnako
v anglickom jazyku.
Výsledok vyhľadávania je možné kopírovať vo forme odkazu za
účelom uloženia, resp. poskytnutia inému používateľovi prostredníctvom
uvedenej ikony „Kopírovať odkaz na aktuálne hľadanie“.
Po kliknutí na tlačidlo „Moje exekúcie“ prebehne
požiadavka na získanie údajov o vedených exekúciách voči prihlásenému
používateľovi.
Tlačidlo „Nahrať súbor“ slúži na potvrdenie operácie
pridania súboru, ktorý predtým používateľ vybral pomocou tlačidla „Choose
File“, resp. „Vybrať spúbor“.
Po kliknutí na uvedené tlačidlo používateľ môže meniť nastavenia
možností dimenzie v reporte.
Pomocou tlačidla „Odobrať“ je možné odobrať atribút vo
formulári pridaný predtým pomocou tlačidla „Pridať“, napr. Meno, Priezvisko,
alebo Titul.
Tlačidlo „Odoslať“
umožňuje používateľovi odoslanie formulára, žiadosti, alebo podania na
ďalšie spracovanie.
Po stlačení tlačidla „Odoslať výpis“ bude používateľovi
zaslaný do jeho schránky elektronicky podpísaný dokument z centrálnej
evidencie exekúcií vo formáte .xzep, ktorý je možné otvoriť pomocou
aplikácie D.Viewer dostupnej na portáli slovensko.sk
Tlačidlo „Otvoriť“ umožní používateľovi prístup k všetkým
jeho spisom a žiadostiam.
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Uvedené tlačidlo umožní používateľovi otvorenie rozhodnutia, resp.
iného dokumentu v novom samostatnom okne.
Pomocou tlačidla „Podpísať“ používateľ môže podpísať
formulár a každú prílohu prostredníctvo ZEP.
Po stlačení tlačidla „Prevziať“ sa používateľovi uloží
vybrané rozhodnutie, resp. dokument do jeho počítača.
Uvedené tlačidlo umožní používateľovi priblíženie / zväčšenie
rozlíšenia dokumentu.
Pomocou tlačidla „Pridať“ je možné pridať ďalší atribút vo
formulári, napr. Meno, Priezvisko, alebo Titul.
Tlačidlo „Pridať
používateľovi v reporte pridať novú dimenziu.

dimenziu“

umožňuje

Tlačidlo „Skontroluj“ zabezpečuje kontrolu vyplnenia
formulára podľa predpísaných pravidiel, napr. formát, povinné polia a pod.
Pomocou tlačidla „Stiahnuť“ môže používateľ uložiť
sprístupnený spis, resp. vyhľadaný dokument do svojho počítača.
Tlačidlo „Uložiť“ umožňuje uloženie
rozpracovaného formulára / podania.
Pomocou tlačidla „Upraviť“ je možné zmeniť / upraviť
uložené rozpracované podanie, resp. formulár.
Zadané kritériá filtrovania / vyhľadávania je možné kliknutím na
uvedenú červenú ikonu „Vyčistiť“, čím sa obnoví pôvodný zoznam bez
zadaných vyhľadávacích kritérií.
Pomocou tlačidla „Vymazať“ používateľ môže odstrániť
uložený rozpracovaný formulár, resp. podanie.
Po kliknutí na uvedené tlačidlo sa používateľovi zobrazia vysvetlivky
k jednotlivým dimenziám a sledovaným ukazovateľom pri reportoch.
Tlačidlo „Vytlač“ umožní vytlačenie formulára podľa zvolených
nastavení tlače používateľa.
Po kliknutí na tlačidlo „Vytvoriť a odoslať
výpis“ sa otvorí používateľovi modálne okno s dodatočnými informáciami
o výpise z centrálnej evidencie exekúcií, s ktorými je potrebné sa oboznámiť
pred samotným odoslaním výpisu.
Tlačidlo ˇVytvoriť“ umožňuje vytvorenie / pridanie nového
formulára.
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Pomocou tlačidla „Zavrieť“ používateľ zruší akciu
vypĺňania formulára bez uloženia
Tlačidlo „Zmeniť“ umožní používateľovi zmeniť
uskutočnený výber, napr. nastavenia notifikácií, resp. elektronického
doručovania dokumentov, resp. výber znalca, tlmočníka, alebo prekladateľa.
Pomocou tlačidla „Zobraziť“ sa používateľovi
zobrazí /zaktualizuje vybraný report podľa nim vybraných dimenzií.
Tlačidlo „Zobraziť“ umožňuje
používateľovi zobraziť ukážku rozpracovaného, resp. odoslaného formuláru,
podania, resp. spisu, alebo iného dokumentu / súboru.
Pomocou tlačidla „Zrušiť“ používateľ ukončí vypĺňanie formulára
bez uloženia, žiadosť nebude odoslaná na ďalšie spracovanie.

4. Zoznam elektronických služieb dostupných občanovi a podnikateľovi
Zoznam elektronických služieb

•
•
•
•
•
•

G1 – Podávanie návrhov a súvisiacich písomností na súdne konanie
G4 – Poskytovanie informácií z elektronického súdneho spisu
účastníkom konania (eSlužby ESS)
G6 – Zverejňovanie súdnych rozhodnutí a ďalších informácií (InfoSÚD)
G7 – Poskytovanie informácií zo súdnej a justičnej štatistiky
G8 – Elektronický denník súdnych znalcov, prekladateľov a tlmočníkov
G9 – Centrálna evidencia exekúcií

Súčasťou tejto príručky nie je popis podporných služieb poskytovaných
interným zamestnancom rezortu MSSR v moduloch – Registre a číselníky
(REG) a Lustrácie (LUS), ako aj popis eGov služby G10 – Poskytovanie
informácií z univerzálneho bezpečného úložiska súdov (Služby
univerzálneho bezpečného úložiska súdov).
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5. Začíname
Začíname

Elektronické služby sú k dispozícii na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
(https://obcan.justice.sk/vstup) ako aj na ústrednom portáli verejnej správy (UPVS)
(https://www.slovensko.sk/).
1. Prístup cez portál Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
•
•

Vo Vašom internetovom prehliadači zadajte stránku Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky https://www.justice.gov.sk/
Kliknite na záložku „Naše služby“ vpravo hore

•

Na uvedenej stránke kliknite na odkaz „Rozvoj elektronických služieb súdnictva“
v záložke „Naše projekty“

•

Na konci stránky projektu RESS kliknite dole na odkaz „eSlužby RESS“
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•

Uvedený odkaz Vás presmeruje na portál RESS s elektronickými službami
https://obcan.justice.sk/vstup

•

Vyberte si Vašu elektronickú službu, napr. Podávanie návrhov a súvisiacich písomností
na súdne konanie (eŽaloby)
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•

Zobrazí sa Vám stránka s príslušnou elektronickou službou, v tomto prípade – eŽaloby.

2. Prístup cez ústredný portál verejnej správy (UPVS)
•
•

Vo Vašom internetovom prehliadači zadajte stránku ústredného portálu verejnej správy
(UPVS) https://www.slovensko.sk/
V pravej hornej časti kliknite na odkaz „Nájsť službu“
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•

V prípade, ak chcete vyhľadať všetky služby Ministerstva spravodlivosti Slovenskej
republiky, do políčka „Názov inštitúcie alebo úradu“ napíšte „Ministerstvo spravodlivosti
Slovenskej republiky“, resp. niektorú časť jeho názvu a stlačte tlačidlo „Vyhľadať“.

•

Zobrazí sa Vám výsledok vyhľadávania elektronických služieb MSSR v abecednom
poradí.

•

Stlačením tlačidla „Služba“ budete presmerovaný na portál MSSR s príslušnou službou
(viď. popis ďalej).
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•

V prípade, ak hľadáte konkrétnu elektronická službu, do políčka „Názov elektronickej
služby“ napíšte názov hľadanej služby, napr. „Vyhľadanie a získanie informácií z
Centrálnej evidencii exekúcií“, resp. niektorú jej časť a stlačte tlačidlo „Vyhľadať“.

•

Zobrazí sa Vám výsledok vyhľadávania elektronickej služby

•

Stlačením tlačidla „Služba“ budete presmerovaný na portál MSSR s príslušnou službou,
v tomto prípade Centrálna evidencia exekúcií https://obcan.justice.sk/vstup/exekucie

3. Prehľad prístupu a prihlasovania k jednotlivým implementovaným elektronickým
službám:
G1 - Podávanie návrhov a súvisiacich písomností na súdne konanie
Prostredníctvom portálu slovensko.sk ako je uvedené v bode 2 – autentifikácia prostredníctvom
eID karty (Viď. bod 4)
Prostredníctvom portálu MSSR ako je uvedené v bode 1, alebo priamo na adrese
https://obcan.justice.sk/ezaloby
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Prostredníctvom vstupnej stránky elektronických služieb RESS https://obcan.justice.sk/vstup
v záložke „Služby“ kliknutím na odkaz „Podávanie návrhov a súvisiacich písomností na súdne
konanie“

Prihlásenie používateľa bude realizované cez rezortné IAM pre verejnosť.

G4 - Poskytovanie informácií z elektronického súdneho spisu účastníkom konania
(eSlužby ESS)
Prostredníctvom portálu slovensko.sk ako je uvedené v bode 2 – autentifikácia prostredníctvom
eID karty (Viď. bod 4)
Prostredníctvom portálu MSSR ako je uvedené v bode 1, alebo priamo na adrese
https://obcan.justice.sk/sudny-spis resp. https://obcan.justice.sk/vstup/sudny-spis
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Prostredníctvom vstupnej stránky elektronických služieb RESS https://obcan.justice.sk/vstup
v záložke „Služby“ kliknutím na odkaz „Poskytovanie informácií z elektronického súdneho spisu
účastníkom konania“

Prihlásenie používateľa bude realizované cez rezortné IAM pre verejnosť.

Interná časť pre zamestnancov rezortu MSSR bude prístupná na adrese ress.justice.sk/sudnyspis (nie je súčasťou tejto príručky)
G6 - Zverejňovanie súdnych rozhodnutí a ďalších informácií (InfoSÚD)
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Prostredníctvom portálu slovensko.sk ako je uvedené v bode 2 bez potreby autentifikácie
Prostredníctvom portálu MSSR ako je uvedené v bode 1, alebo priamo na adrese
https://obcan.justice.sk/infosud

Prípadne priamo zo stránky MSSR https://www.justice.gov.sk/ v odkaze „Súdy a rozhodnutia“

Služba je verejne dostupná pre všetkých občanov bez potreby autentifikácie
G7 - Poskytovanie informácií zo súdnej a justičnej štatistiky
Prostredníctvom portálu slovensko.sk ako je uvedené v bode 2 bez potreby autentifikácie
Prostredníctvom portálu MSSR ako je uvedené v bode 1, alebo priamo na adrese
https://obcan.justice.sk/statistika

Prostredníctvom vstupnej stránky elektronických služieb RESS https://obcan.justice.sk/vstup
v záložke „Štatistiky“ kliknutím na odkaz „Poskytovanie informácií zo súdnej a justičnej štatistiky“
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Služba je verejne dostupná pre všetkých občanov bez potreby autentifikácie.
Interná časť pre zamestnancov rezortu MSSR je prístupná na adrese ress.justice.sk/statistika
(nie je súčasťou tejto príručky)
G8 - Elektronický denník súdnych znalcov, prekladateľov a tlmočníkov
Všetky služby EDZ sú dostupné prostredníctvom portálu slovensko.sk ako je uvedené v bode 2
– autentifikácia prostredníctvom eID karty (Viď. nižšie)
Služby EDZ pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov sú k dispozícii prostredníctvom portálu
MSSR ako je uvedené v bode 1, alebo priamo na adrese https://obcan.justice.sk/dennik-znalca
resp. https://obcan.justice.sk/vstup/dennik-znalca

Prostredníctvom vstupnej stránky elektronických služieb RESS https://obcan.justice.sk/vstup
v záložke „Služby“ kliknutím na odkaz „Elektronický denník znalca, tlmočníka a prekladateľa“
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Prihlásenie používateľa bude realizované cez rezortné IAM pre verejnosť.

Funkcionalita podávania žiadostí o úkon znaleckej, tlmočníckej, alebo prekladateľskej činnosti
pre orgány verejnej moci, subjekty povinné zverejňovať zmluvy, ako aj pre fyzické a právnické
osoby je dostupná na portáli MSSR ako je uvedené v bode 1, v časti „Žiadosti o úkon“

, alebo priamo na adrese https://obcan.justice.sk/vstup/ziadosti

Autentifikácia používateľa bude realizovaná prostredníctvom eID karty (Viď. bod 4)
Pre funkčnosť Overenie existencie úkonu nie je potrebné prihlásenie a je dostupná na portáli
MSSR ako je uvedené v bode 1, v časti „Overenie úkonu“
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, alebo priamo na adrese https://obcan.justice.sk/vstup/overenieukonu

G9 - Centrálna evidencia exekúcií
Prostredníctvom portálu slovensko.sk ako je uvedené v bode 2 – autentifikácia prostredníctvom
eID karty (Viď. bod 4)
Prostredníctvom portálu MSSR ako je uvedené v bode 1, alebo priamo na adrese
https://obcan.justice.sk/exekucie resp. https://obcan.justice.sk/vstup/exekucie

Prostredníctvom vstupnej stránky elektronických služieb RESS https://obcan.justice.sk/vstup
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v záložke „Služby“ kliknutím na odkaz „Centrálna evidencia exekúcií“

Prihlásenie používateľa bude realizované cez rezortné IAM pre verejnosť.

Interná časť pre zamestnancov rezortu MSSR (pracovníkov Infocentier) je prístupná na adrese
ress.justice.sk/exekucie (nie je súčasťou tejto príručky)
4. Autentifikácia prostredníctvom eID
K službám cez UPVS je potrebné zrealizovať prihlásenie prostredníctvom eID Autentifikačného
systému a občianskeho preukazu s čipom. Občan pre úspešnú autentifikáciu potrebuje počítač s
prístupom na internet, čítačku čipových kariet a aplikáciu eID klient, ktorá je k dispozícii na
bezplatné stiahnutie na https://eidas.minv.sk/TCTokenService/download/ . Na uvedenom odkaze
je zverejnená aj používateľská príručka k procesu prihlásenia a k práci s aplikáciou eID klient.
Proces autentifikácie je nasledovný:
1. Na ústrednom portáli verejných služieb zvoľte možnosť prihlásiť sa na portál:
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2. Automaticky sa spustí aplikácia eID klient:

3. Do čítačky čipových kariet vložte Váš občiansky preukaz s čipom.
4. Zadajte Váš bezpečnostný osobný kód (BOK):

5. Následne prebehne proces overenia identity a proces prihlásenia:
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6. Ste prihlásený.
Systémové požiadavky.
Minimálne podporované platformy webových prehliadačov:
• Microsoft Internet Explorer 8.0 a vyššie
• Mozilla Firefox 18.0 a vyššie
• Google Chrome 24.0 a vyššie
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6. Popis služby G1 - Podávanie návrhov a súvisiacich písomností na súdne
konanie
6.1 Názov elektronickej služby:

G1 - Podávanie návrhov a súvisiacich písomností na súdne konanie

6.2 Používatelia elektronickej
služby:

• občan (G2C),
• podnikateľ (G2B).
Služba je k dispozícii od 31.8.2015 na portáli MSSR, na adrese
https://obcan.justice.sk/ezaloby , ako aj na ústrednom portáli verejnej
správy (UPVS) (https://www.slovensko.sk/ ), z ktorej budete presmerovaný
na portál MSSR – viď. kapitola 0
Začíname.

6.3 Možnosti prístupu k službe:

6.4 Odkaz na video príp. audio
návod:

N/A

6.5 Stručný popis a zoznam
krokov vybavenia služby:

eGov službou sa eviduje proces podávania návrhov na začatie súdneho
konania a s nimi súvisiacich písomností (podanie návrhu na začatie
súdneho konania - žaloba, doplnenie k návrhu, podanie k existujúcemu
konaniu / návrhu opravného prostriedku, a iné. Služba sa predpokladá ako
povinná pri väčšom počte účastníkov súdnych konaní v civilných a
správnych veciach a pre právnické subjekty a FO podnikateľov pri podávaní
návrhov a komunikácii so súdmi.
Službou bolo zrealizované doplnenie a úpravy služieb portálu vyžadujúce
úpravu a programovanie formulárov, doplnenie údajov formulárov z
registrov, vývoj nových formulárov a riešenie manažovania dokumentov,
doplnenie notifikačných služieb, sprístupnenie podaní a informovanie o
priebehu stavu veci. K existujúcim službám boli doplnené nové formuláre
(rozširujúce funkcionality služby) a substitúcie súčasných eFormulárov za
sadu webových formulárov. Boli odstránené limitujúce obmedzenia pre
používanie služby podania, pridali sa nové funkcionality (formátovanie,
predvyplnenie). Boli vyvinuté eFormuláre pre špecifické agendy (ako
napríklad platobné rozkazy, a ďalšie). Bola vyriešená aj integráciu na
schránku správ ÚPVS a zasielanie správ do nej. Zasielané budú podania a
notifikácie o stave spracovania. V schránke správ budú nadefinované
potrebné vizualizácie.
Súčasťou eGov služby sú nasledujúce IS služby:
• Podanie návrhu na začatie súdneho konania - Služba umožňuje
elektronickou cestou navrhovateľom v súdnom konaní po
prihlásení sa do verejných elektronických služieb súdnictva podať
návrh na začatie súdneho konania – žaloby, zmenu návrhu,
podanie návrhu na vydanie platobného rozkazu a ďalšie druhy
podaní v netrestných agendách.
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•

6.6 Súvisiace služby a nutné
prílohy
pre
komplexné
vybavenie služby:

Podanie k existujúcemu súdnemu konaniu - Služba umožňuje
elektronickou cestou navrhovateľom a odporcom podanie návrhu
opravného prostriedku, podanie späťvzatia, ako aj doplnenie iných
podaní.

Kroky vybavenia služby sú opísané v kapitolách 6.1 a 6.2.
N/A
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6.1. Podanie návrhu na začatie súdneho konania
1. Vytvorenie nového podania
Za účelom vytvorenia nového podania si používateľ si otvorí portál eŽaloby. Aktivuje položku v ľavom menu

Systém zobrazí ponuku formulárov pre nové podanie.

Obrázok 1 Výber druhu podania

Používateľ vyberie požadovaný druh podania z ponuky a klikne na tlačidlo Ďalej.
Ak používateľ neoznačí druh podania, systém ho na to upozorní hláškou:

Obrázok 2 Upozorňujúce hlásenie

Voľbou druhu podania systém zobrazí detail podania – viď Obrázok 3
Používateľ vyplní Názov podania – ľubovoľným názvom, ktorý je pre neho intuitívny a klikne na tlačidlo Uložiť.
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Pomenujte si
podanie

Vytvorenie
formulára

Časť pre administráciu
príloh k podaniu

Obrázok 3 Detail podania – popis

•

Názov podania – vlastný názov podania ktorý si určí používateľ. Po zápise je potrebné názov uložiť

•

Druh podania – názov druhu podania ( el. formulára )

•

Stav podania – poznáme 4 druhy podania
o

rozpracované ( možnosť úprav dát formulára )
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o

odoslané ( po odoslaní formulára – nie je možné upravovať a prepisovať dáta vo formulári )

o

overené ( znamená, že formulár prešiel kontrolou platnosti certifikátu Zaručeného
Elektronického Podpisu )

o

neoverené ( znamená, že elektronická podateľňa ešte neoverila ZEP)

•

Číslo podania – číslo podania sa vygeneruje po úspešnom odoslaní formulára a bude v tvare napr.
0915000002, pričom prvé dve číslice sú konštanta a druhé dve predstavujú rok. Číslo podania má
obsahovať 10 čísel.

•

Spisová značka - spisovú značku prideľuje súd po prijatí podania súdom priradí sa k danému podaniu

•

Súd - súd, na ktorý používateľ podáva podanie – zadáva používateľ pri vypĺňaní formulára

•

Dátum vytvorenia - systém automaticky doplní dátum, kedy bolo podanie vytvorené.

•

Dátum upravenia – systém automaticky doplní dátum poslednej úpravy podania eviduje a zaznamenáva
posledné úpravy

•

Dátum odoslania – označuje dátum kedy bol formulár odoslaný vo formáte dátum aj čas.

2. Vyplnenie formulára
K jednému podaniu prislúcha jeden rovnomenný elektronický formulár. Formulár si používateľ otvorí kliknutím na
tlačidlo Vytvoriť. Otvorí sa prázdny formulár určený na vyplnenie.

Obrázok 4 Prázdny elektronický formulár
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Príklady vyplnenia formulára:
Každý formulár obsahuje povinné polia, ktoré je nutné vyplniť a sú označené červenou hviezdičkou za názvom
povinného poľa

Formulár taktiež obsahuje niektoré polia napr. atribút „Štát” ktoré fungujú systémom „autocomplete” tzn. , že
používateľ musí zadať min. niekoľko znakov reťazca a systém automaticky dotiahne hľadanú hodnotu z číselníka.

Vo formulári sa ďalej vyskytujú sekcie, ktoré sú skryté, alebo rozbaľovacie. Napríklad keď má navrhovateľ
právneho zástupcu, pri ktorých je treba zaškrtnúť checkbox
aby sa rozbalila záložka právneho zástupcu
navrhovateľa. Pokiaľ checkbox nezaškrtnete, nasledujúce pole alebo sekcia sa skryje.

Označený checkbox

Neoznačený checkbox

Ďalšie sekcie ktoré je možné odškrtnúť/ zaškrtnúť sú:

Niektoré sekcie sú opakovacie. Ak je potrebné zopakovať zobrazenie niektorej sekcie formulára, je na to k
dispozícii tlačidlo Pridať, umiestnené pod sekciou (označené zelenou na obrázku).
Aj niektoré polia sú opakovacie, keď je potrebné zadať ich viacnásobne, napr. titul osoby. Pridanie a odobranie
opakovacích polí je dostupné cez tlačidlá označené zelenou pod opakovacím atribútom.
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Obrázok 5 Opakovacie atribúty a sekcie

Súd je možné zvoliť cez
šípku (tlačidlo)
rozbaľovacieho okna

Rozbaľovacie tlačidlo pre výber právnej
formy – na základe výberu sa zobrazia
príslušné údaje o navrhovateľovi

Pomocou tlačidla
„Pridať“ pridáme
ďalšie Meno alebo
Priezvisko, Titul

Obrázok 6 Prvky pre vyplnenie formulára
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Pokračovanie / iná časť formulára:
Toto pole zaškrtneme v prípade ak je bydlisko rovnaké ako trvalý pobyt,
ak nie je, necháme ho nezaškrtnuté a vyplníme dané polia

Štát, Ulica a Obec vyhľadávame pomocou funkcie autocomplete. Treba
zadať min. 4 znaky reťazca

Po kliknutí do poľa „Dátum
narodenia“ sa zobrazí kalendár
s rokmi a mesiacmi

Pole „Štátne občianstvo“ taktiež
pracuje na princípe Autocomplete

V tomto prípade zaškrtnutie checkboxu rozbalí údaje
na vyplnenie korešpondenčnej adresy

Obrázok 7 Pokračovanie popisu formulára
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Pokračovanie formulára:

Tento checkbox je zaškrtnutý v prípade ak
Otec nie je známy. Vtedy sa vyplnenie
údajov nepožaduje

Vyplňte predmet
a odôvodnenie návrhu
podania formou textu

Funkcie
Po vyplnení formulára môžete formulár
skontrolovať, uložiť alebo zavrieť a vytlačiť.

Obrázok 8 Príklad - popis formulára - predmet a text návrhu

3. Doplnenie údajov o PO z Registra právnických osôb
V sekciách, kde sa vypĺňajú údaje o právnickej osobe, systém na základe vyplnenia políčka IČO doplní ostatné
údaje z Registra právnických osôb, ktoré sú v tomto registri zapísané.
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Obrázok 9 Vyplnenie IČO právnickej osoby

Obrázok 10 Ukážka vyplnených údajov

4. Skontrolovanie formulára
Po korektnom a úplnom vyplnení formulára môžeme na spodku formulára stlačiť tlačidlo Skontroluj pre
overenie vyplnenia všetkých potrebných polí
Ak nie je formulár správne vyplnený, alebo chýba vyplnené niektoré pole, systém po kliknutí na tlačidlo
„Skontroluj“ upozorní červenými hláškami o nutnosti ich vyplnenia.
Uložiť je možné aj rozpracovaný formulár, ktorý nemá vyplnené všetky povinné polia.
Odoslať je možné iba korektne vyplnený formulár, ktorý má vyplnené všetky povinné polia.
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Kliknutím na ikonu skontroluj systém
skontroluje formulár a nesprávne vyplnené
polia alebo povinné polia označí červeným
upozornením.

Obrázok 11 Kontrola formulára

5. Uloženie rozpracovaného formulára
Ak sú všetky polia vyplnené v správnom tvare v plnom rozsahu môžeme formulár „Uložiť“ pomocou tlačidla
s rovnakým názvom
Formulár je možné uložiť aj keď nie sú vyplnené všetky požadované polia a systém vás na to upozorňuje. Je to
kvôli tomu, aby ste sa mohli kedykoľvek k formuláru vrátiť a po prípade doplniť polia ktoré ste nestihli, alebo ste
nemali informácie o niektorých údajoch. V tomto stave nie je formulár validný a nedá sa odoslať. Ak chcete uložiť
takto neúplne vyplnený formulár po kliknutí na tlačidlo „ULOŽIŤ“ dostanete nasledovnú hlášku
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Ktorú odsúhlasíte kliknutím na tlačidlo
Ak chcete zrušiť akciu vypĺňania formulára bez uloženia kliknite na tlačidlo
podania.

a vráti vás do Detailu

6. Vytlačenie formulára
Ak chcete formulár vytlačiť zvolíte možnosť

systém vám zobrazí informácie o nastavaní vašej

tlačiarne. Je nutné pripomenúť, že niektoré prehliadače vám zobrazia PDF náhľad formulára spolu s možnosťami
tlačiarne. Takýto náhľad je možné docieliť ak operujeme v prehliadači Google Chrome. Napr. pri prehliadači
Mozilla Firefox sa nezobrazuje PDF náhľad.
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Príklad PDF náhľadu formulára a tlačiarne v prehliadači Google Chrome:

V ľavej sekcii sa
zobrazujú informácie
o predvolenej tlačiarni

V pravej sekcii je možné
vidieť PDF náhľad
elektronického formulára

Obrázok 12 Príklad - vytvorenie PDF podania
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7. Priloženie príloh, zmena, vymazanie
K podaniu môže používateľ pridať ľubovoľný počet príloh. Podmienkou je príloha vo formáte PDF. Maximálna
veľkosť pridávaného súboru je 50MB.
-

používateľ musí vyplniť názov prílohy

-

priloží súbor cez tlačidlo „Vybrať súbor“ a potvrdí operáciu kliknutím na Nahrať súbor. Ak používate
prehliadač v anglickom jazyku, tlačidlá sa zobrazujú po anglicky.

Obrázok 13 Správa príloh

8. Podpísanie ZEP
Formulár a každú prílohu je možné podpísať ZEP. Podpis ZEP nie je povinný, ak používateľ nepodpíše podanie
ZEP, musí ho do 3 dní doručiť podpísané v papierovej forme, inak naň súd neprihliada.

Obrázok 14 Funkcia pre podpis formulára
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Obrázok 15 Funkcia pre podpis ZEP

Obrázok 16 Dialóg pre podpísanie dokumentu
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Obrázok 17 Podpísaný dokument (formulár/príloha)

Obrázok 18 Ukážka podpísaného formulára

9. Odoslanie podania
Odoslanie podania sa realizuje kliknutím na tlačidlo Odoslať. Podmienkou odoslania podania je korektne
vyplnený formulár. Prílohy k podaniu nie sú povinné.
Kliknutím na tlačidlo Odoslať systém zobrazí kontrolnú otázku, či si naozaj želáte odoslať podania.
Následne po potvrdení sa formulár odošle. Systém vyplní číslo podania a dátum a čas odoslania.

Obrázok 19 Odoslaný formulár v zozname
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Obrázok 20 Detail odoslaného podania

6.2. Podanie k existujúcemu súdnemu konaniu
Podanie k existujúcemu konaniu sa realizuje cez položku z menu Podanie k existujúcemu konaniu.
Systém zobrazí dialóg pre identifikovanie predchádzajúceho podania. V dialógu sa vyplnia údaje:
•

rola – výber z číselníka: navrhovateľ, odporca, iný

•

spisová značka – prideľuje podateľňa súdu pôvodnému podaniu

•

súd – výber z číselníka súdov

Kliknutím na tlačidlo Ďalej sa zobrazí ponuka formulárov podľa role používateľa, ktorý podáva doplnenie.
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Systém zobrazuje druhy podaní s možnosťou postúpenia do ďalšieho kroku cez tlačidlo Ďalej

Obrázok 21 Výber druhu podania – ak používateľ je v roli navrhovateľ
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Obrázok 22 Výber druhu podania – ak používateľ je v roli odporca

Obrázok 23 Výber druhu podania - ak používateľ je iný subjekt

V prípade, ak navrhovateľ podáva doplnenie svojho pôvodného podania, systém do novootvoreného formulára
predvyplní údaje z prechádzajúceho podania.
Používateľ ich však môže upraviť alebo doplniť.
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Obrázok 24 Príklad predvyplnených údajov v doplňujúcom podaní

Notifikácie z procesu spracovania podania
Po odoslaní podania systém notifikuje používateľa o spracovaní podania. Notifikácie sú zasielané do eDesk
schránky ÚPVS používateľa, ak ju má aktivovanú. Notifikácie sú odosielané aj emailom.
Každá notifikácia obsahuje údaje o podaní, ku ktorému sa vzťahuje, informáciu o zmene stavu spracovania a
textovú inštrukciu pre používateľa.
Druhy notifikácií:
1. Notifikácia o úspešnom odoslaní podania - v kroku po odoslaní z portálu eŽaloby
2. Notifikácia o doplnení podania na súd v papierovej podobe - v kroku, kedy pôvodné podanie v
elektronickej forme bez ZEP bolo doplnené v papierovej podobe počas zákonnej lehoty.
3. Notifikácia o nedoručení podania na súd v papierovej podobe - po uplynutí zákonnej lehoty, v ktorej
nebolo doplnené pôvodné podanie v elektronickej forme bez ZEP papierovou formou.
4. Notifikácia o prijatí podania EP - informáciu poskytuje EP v kroku prijatia podania so ZEP na kontrolu
platnosti ZEP.
5. Notifikácia o neplatnosti podpisov po úplnom overení elektronickou podateľňou - informáciu poskytuje
EP v kroku po overení ZEP s výsledkom, že ZEP nevyhovuje kontrole
6. Notifikácia o overení elektronickou podateľňou - informáciu poskytuje EP v kroku po overení ZEP s
výsledkom, že ZEP vyhovuje kontrole
7. Notifikácia o prijatí podania podateľňou súdu - informáciu poskytuje SM - v kroku prijatia podania
podateľňou súdu.
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Podanie cez integračné rozhranie
Portál eŽaloby umožňuje prijať podanie podané cez integračné rozhranie.
Funkčnosť je určená pre advokátske informačné systémy.
V prípade záujmu odosielať podania cez integračné rozhranie, je potrebné vyžiadať si prístup k tejto službe na
MSSR. Oprávnený pracovník zriadi technický účet pre iný IS. Podania, odoslané pod týmto technickým účtom
bude portál eŽaloby akceptovať.
Spolu s informáciou o zriadení technického účtu žiadateľ dostane aj dokument popisujúci poskytovanú službu,
adresu služby a popis vyžadovanej štruktúry podania.
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7. Popis služby G4 - Poskytovanie informácií z elektronického súdneho spisu
účastníkom konania (eSlužby ESS)
7.1 Názov elektronickej služby:

G4 - Poskytovanie informácií z elektronického súdneho spisu účastníkom
konania (eSlužby ESS)

7.2 Používatelia elektronickej
služby:

• zamestnanci inštitúcie verejnej správy (G2E),
• občan (G2C),
• inštitúcia verejnej správy (G2G),
• podnikateľ (G2B).
Služba je k dispozícii od 31.8.2015 na portáli MSSR, na adrese
https://obcan.justice.sk/sudny-spis, resp.
https://obcan.justice.sk/vstup/sudny-spis ako aj na ústrednom portáli
verejnej správy (UPVS) (https://www.slovensko.sk/ ), z ktorej budete
presmerovaný na portál MSSR – viď. kapitola 0
Začíname.

7.3 Možnosti prístupu k službe:

7.4 Odkaz na video príp. audio
návod:

N/A

7.5 Stručný popis a zoznam
krokov vybavenia služby:

Elektronický súdny spis predstavuje evidenciu všetkých dokumentov a
úkonov súdnej kancelárie, sudcu a vyššieho súdneho úradníka, evidenciu
všetkých listín (okrem spisov obsahujúcich utajované skutočnosti existujúce
v papierovej podobe). Všetky dokumenty v spise sú prístupné aj v
elektronickej podobe. Služby ESS je potrebné chápať ako verejné (občan,
inštitúcie mimo súdnu sústavu) a neverejné (súdy, MS SR). Služba
umožňuje sprístupnenie dokumentov v súdnom spise aj v elektronickej
podobe (aj pre účely práce doma) s rozšíreným a fulltextovým
vyhľadávaním, možnosť objednania si termínu pre nahliadanie so súdneho
spisu v neelektronickej verzii. Služba primárne sprístupňuje elektronické
spisy občanom a účastníkom konaní. Služba umožňuje prístup do
záznamov konaní vykonaných v rámci videokonferencii
Súčasťou eGov služby sú najmä nasledujúce IS služby:
• Registrácia do verejných služieb súdnictva - Služba umožňuje
registráciu a prihlásenie sa subjektu do verejných služieb
súdnictva
• Podanie žiadosti o nahliadnutie do súdneho spisu - Služba
spracuje požiadavku o sprístupnenie súdneho spisu a ESS
oprávneným stranám
• Vyhľadanie záznamov v súdnom spise - Službou sa sprístupní
štruktúra ESS a umožní zobrazenie navolených častí súdneho
Strana 45 z 92

•

•

•
•

•

spisu
Zápis úkonu a požiadavky do ESS - Službou sa realizuje zápis
úkonu súdu a v prípade poverených právnických profesií (notár
ako súdny komisár) do ESS
Zaslanie elektronického súdneho spisu - Umožňuje zaslanie
zvolených časti, alebo celého ESS účastníkovi konania v
elektronickom dokumente do jeho komunikačnej schránky
Informovanie sa o uskutočnených úkonoch v ESS - Informuje o
úkonoch súdu súvisiacich s predmetným konaním
Podanie žiadosti o prístup k archívu nahrávok súdneho
pojednávania - Cieľom služby je umožniť podanie žiadosti o
prístup k archívu pojednávania
Sprístupnenie archívu pojednávania - Cieľom služby je umožniť
prístup k archívu súdneho pojednávania

Kroky vybavenia služby sú opísané v kapitolách 7.1 - 7.11
7.6 Súvisiace služby a nutné N/A
prílohy
pre
komplexné
vybavenie služby:
Súčasťou tejto príručky nie je popis služby pre interných zamestnancov rezortu MSSR.

7.1. Nové podanie na sprístupnenie nového spisu
Prihlásený používateľ verejnej zóny si v Elektronickom súdnom spise zvolí sekciu spisy (Obrazovka: Úvodná
obrazovka) a zvolí funkcionalitu pre vytvorenie žiadosti sprístupnenia nového spisu (Obrazovka: Zoznam spisov).
Systém zobrazí formulár pre podanie žiadosti (Obrazovka: Žiadosť o sprístupnenie spisu)

Obrazovka: Úvodná obrazovka
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Obrazovka: Zoznam spisov
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Obrazovka: Žiadosť o sprístupnenie spisu

7.2. Detail spisu
Používateľ si otvorí ľubovoľný spis čím sa dostane do detailu spisu.(Obrazovka: Detail spisu). Ten obsahuje
nasledovné informácie:
•
•
•
•
•
•
•
•

Stav konania
Spis sa nachádza
Vydanie rozhodnutia
Právoplatnosť rozhodnutia
Vykonateľnosť rozhodnutia
Dátum podania
Najbližšie pojednávanie
Suma uhradených súdnych poplatkov

Strana 48 z 92

Tiež obsahuje možnosť nastavenia notifikácií, a elektronického doručovania dokumentov. Ďalšími možnosťami sú
zobrazenie dokumentov, žiadostí a účastníkov konania.

Obrazovka: Detail spisu

7.3. Notifikácie
Používateľ má možnosť nastavenia notifikácií ku konkrétnemu spisu. Služba primárne zabezpečí notifikovanie
používateľov- o udalostiach v súdnom konaní. Ide o automatické notifikácie, ktoré sa zasielajú v momente
publikovania úkonu v ESSp pre verejnosť. Požívateľ systému tak môže byť jednotne notifikovaný napr. o vytýčení
pojednávania, rozhodnutiach súdu, zmene stavu konania a.i.
Pre nastavenie notifikácií je potrebné otvoriť si detail spisu. otvoriť nastavenie notifikácií (Obrazovka: Notifikácie),
následne nastaviť email a telefón (Obrazovka: Zmena kontaktných údajov) a možnosti v akom prípade a kam
zasielať notifikácie.
Druhým spôsobom nastavenia notifikácií je otvorenie nastavení v pravom hornom rohu obrazovky (Obrazovka:
Nastavenia). Následne je potrebné vyplniť kontaktné údaje (Obrazovka: Zmena kontaktných údajov) a pri
jednotlivých spisoch vybrať možnosti v akom prípade a kam zasielať notifikácie.
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Obrazovka: Notifikácie

Obrazovka: Zmena kontaktných údajov
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Obrazovka: Nastavenia

7.4. Elektronické doručenie dokumentov
Používateľ si otvorí vybraný spis, čím sa dostane na detail spisu, následne si otvorí Elektronické doručovanie
dokumentov (Obrazovka: Elektronické doručovanie dokumentov), kde má možnosť zapnúť/vypnúť elektronické
doručovanie.

Obrazovka Žiadosť o elektronické doručovanie dokumentov

7.5. Prezeranie žiadostí
Používateľ si otvorí vybraný spis, čím sa dostane na detail spisu a následne sa prepne na záložku Žiadosti
(Obrazovka: Žiadosti). Má možnosť prezrieť si všetky podané žiadosti k spisu, ktoré si môže vyfiltrovať podľa
typu, alebo stavu žiadosti.
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Obrazovka: Žiadosti

7.6. Účastníci konania
Používateľ si otvorí vybraný spis, čím sa dostane na detail spisu a následne sa prepne na záložku Účastníci
konania (Obrazovka: Účastníci konania).Má možnosť prezrieť si všetkých účastníkov konania.
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Obrazovka: Účastníci konania

7.7. Prehliadanie obsahu dokumentov
Používateľ si otvorí vybraný spis, čím sa dostane na detail spisu a následne sa prepne na záložku Dokumenty.
Má možnosť prezrieť si všetky dokumenty, ktoré sa nachádzajú v spise a vyfiltrovať si ich podľa druhu, typu,
pôvodu, mena autora a dátumu zverejnenia a doručenia (Obrazovka: Dokumenty). Ďalšou možnosťou je
zobrazenie, alebo stiahnutie dokumentov, v ktorých je možné fulltextovo vyhľadávať (Obrazovka: Zobrazenie
dokumentu). Taktiež je možné prehrať, alebo stiahnuť si zvukovú nahrávku, alebo video.

Strana 53 z 92

Obrazovka: Dokumenty
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Obrazovka: Zobrazenie dokumentu

7.8. Nové podanie na zápis dokumentov
Zápis dokumentov do súdneho spisu je funkcionalita primárne určená pre notárov ako súdnych komisárov, ktorí
boli súdom poverení na vykonanie potrebných úkonov v rámci prejednania dedičského konania.
Pre podanie žiadosti na zápis dokumentu si používateľ si otvorí vybraný spis, čím sa dostane na detail spisu,
následne si otvorí Zápis dokumentu do spisu (Obrazovka: Zápis dokumentu do spisu), pridá dokumenty, ktoré
chce zapísať a následne je povinný ich podpísať ZEPom. Nakoniec žiadosť odošle.

Obrazovka: Zápis dokumentu do spisu
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7.9. Opravné podanie novej verzie dokumentu
V prípade že bola používateľovi zamietnutá žiadosť o zápis dokumentu, má možnosť podať opravné podanie
novej verzie dokumentu.
Môže tak urobiť v záložke žiadosti, kde si vyfiltruje svoju žiadosť, ktorá bola zamietnutá (Obrazovka: Zamietnutá
žiadosť ) a otvorí si možnosť Opakované podanie. Ďalej postupuje rovnako ako pri podaní novej žiadosti na zápis
dokumentu do spisu.

Obrazovka: Zamietnutá žiadosť

7.10.

Podanie žiadosti o nahliadnutie do fyzickej verzie súdneho spisu

Používateľ si otvorí vybraný spis, čím sa dostane na detail spisua následne zvolí možnosť Nahliadnutie do
fyzickej verzie spisu. Vyplní žiadosť a odošle (Obrazovka: Žiadosť o nahliadnutie do fyzickej verzie spisu)
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Obrazovka: Žiadosť o nahliadnutie do fyzickej verzie spisu

7.11.

Dosprístupnenie dokumentov

Používateľ si otvorí vybraný spis, čím sa dostane na detail spisu a následne zvolí možnosť Dosprístupniť ďalšie
dokumenty (Obrazovka: Dosprístupnenie dokumentov). Vyplní formulár a žiadosť odošle.
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Obrazovka: Dosprístupnenie dokumentov
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8. Popis služby G6 - Zverejňovanie súdnych rozhodnutí a ďalších informácií
(InfoSÚD)
8.1 Názov elektronickej služby:

G6 - Zverejňovanie súdnych rozhodnutí a ďalších informácií (InfoSÚD)

8.2 Používatelia elektronickej
služby:

• zahraničná inštitúcia verejnej správy (G2A),
• zamestnanci inštitúcie verejnej správy (G2E),
• občan (G2C),
• inštitúcia verejnej správy (G2G),
• podnikateľ (G2B).
Služba je k dispozícii od 31.8.2015 na portáli MSSR, na adrese
https://obcan.justice.sk/infosud, resp. na stránke MSSR
https://www.justice.gov.sk/ v záložke „Súdy a rozhodnutia“, ako aj na
ústrednom portáli verejnej správy (UPVS) (https://www.slovensko.sk/ ),
z ktorej budete presmerovaný na portál MSSR – viď. kapitola 0
Začíname.

8.3 Možnosti prístupu k službe:

8.4 Odkaz na video príp. audio
návod:

N/A

8.5 Stručný popis a zoznam
krokov vybavenia služby:

Služba (InfoSÚD) poskytuje zverejňovanie súdnych rozhodnutí a ďalších
informácií súdov (Informačné tabule, Úradná tabuľa súdu). Primárne ide o
poskytovanie transparentných informácií o činnosti súdov s rešpektovaním
ustanovení o verejných, neverejných, osobných a utajovaných
informáciách. Službou sa zefektívňuje tok informácii medzi súdmi a
odborníkmi z danej oblasti, ako aj poskytovanie informácií odbornej
verejnosti (notári, advokátska komora, exekútori, súdnym znalcom,
tlmočníkom, ...).
Služby InfoSúdu (ISU) umožňujú publikovanie a vyhľadávanie týchto entít:
• súd
• sudca
• oznam na úradnej tabuli súdu
• súdne rozhodnutie
• súdne pojednávanie
• výberové konanie
• rozvrh práce súdu
• zápisnica zo zasadania sudcovskej rady
• zmluva
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8.6 Súvisiace služby a nutné
prílohy
pre
komplexné
vybavenie služby:

verejné obstarávanie
súdny znalec
znalecká organizácia
znalecký ústav
prekladateľ
tlmočník
žiadosť o informovanie
správca
stály rozhodcovský súd
stály rozhodcovský súd oprávnený rozhodovať spotrebiteľské
spory
rozhodca oprávnený rozhodovať spotrebiteľské spory
dražobník
mediátor
mediačné centrum
mediačná vzdelávacia inštitúcia
probačný a mediačný úradník
exekútor
notár

Kroky vybavenia služby sú opísané v kapitolách 8.1 - 8.8
N/A

8.1. Všeobecný popis služby InfoSúd
Služby InfoSúdu (ISU) vylepšujú súčasnú funkcionalitu poskytovanú na portáli justice.gov.sk. Poskytnú
výkonnejšie vyhľadávanie, ktoré bude zohľadňovať morfológiu slovenského jazyka a umožní vyhľadávanie aj v
textoch publikovaných dokumentov. Ďalšou pridanou hodnotou je filtrovanie veľkého množstva výsledkov
používateľsky prívetivým spôsobom, čo umožní rýchlo nájsť napríklad súdne rozhodnutie, či súdneho znalca na
mape Slovenska.
Služby ISU z technickej stránky pracujú v nasledovných úrovniach:
1.
2.
3.

Indexácia dokumentov a záznamov
Poskytnutie vyžiadaných dokumentov, ktoré nemá uložené
Zobrazovanie výsledkov v podobe webového portálu

Na tieto účely sa použijú rozhrania definované inými modulmi a systémami.
Indexácia:
Pri spustení systému sa zozbierajú všetky údaje, ktoré majú byť dostupné na portáli ISU a prepočítajú sa do tzv.
indexov, aby sa dalo v týchto údajoch rýchlo vyhľadávať.
Zdrojovými systémami sú UBÚS, SharePoint a Registre modulu REG.
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Indexácia prebieha aj priebežne, keď do systémov pribúdajú nové údaje.
Poskytnutie dokumentov:
Plánovaná indexácia zabezpečí, že potrebné metadáta budú uložené na serveroch verejného portálu, ale nebude
ukladať do trvalého úložiska kópie indexovaných dokumentov (tu sa jedná o PDF a DOC, prípadne iné
multimediálne prílohy). Preto v prípade dopytu zo strany používateľa si vyžiada daný dokument zo zdrojového
systému.
Zobrazovanie výsledkov:
Prebieha výlučne na úrovni ISU, kde sa publikujú výsledky vo forme zoznamov týchto entít:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

súd
sudca
oznam na úradnej tabuli súdu
súdne rozhodnutie
súdne pojednávanie
výberové konanie
rozvrh práce súdu
zápisnica zo zasadania sudcovskej rady
zmluva
verejné obstarávanie
súdny znalec
znalecká organizácia
znalecký ústav
prekladateľ
tlmočník
žiadosť o informovanie
správca
stály rozhodcovský súd
stály rozhodcovský súd oprávnený rozhodovať spotrebiteľské spory
rozhodca oprávnený rozhodovať spotrebiteľské spory
dražobník
mediátor
mediačné centrum
mediačná vzdelávacia inštitúcia
probačný a mediačný úradník
exekútor
notár

Vyhľadávanie v zoznamoch uvedených entít je pre verejného používateľa intuitívne. Využívajú sa dve základné
formy vyhľadávania:
•

jednoduché vyhľadávanie s podporou autocomplete (priebežného zobrazovania možných výsledkov
vyhľadania zoradených podľa relevancie),
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•

Fazetové filtrovanie – princípom fazetového filtrovania je, že z primárne zobrazeného kompletného
zoznamu sa postupným zaškrtávaním filtrov zobrazený zoznam výsledkov zužuje. Používateľ sa tak
jednoduchým a rýchlym spôsobom dostane k cieľovému zoznamu položiek, alebo ku konkrétnej
položke, ktorú hľadá. Fazetové filtrovanie nevyžaduje manuálne vypĺňanie kritérií vyhľadávania.

Zobrazený detail entity obsahuje základné informácie určené pre verejnosť a zároveň súvisiace informácie
prehľadne zobrazené v záložkách. Napríklad na detaile súdu si používateľ v samostatných záložkách prezrie
pojednávania aj rozhodnutia daného súdu.

8.2. Zobrazenie zoznamu
Obrazovka zoznamu entít obsahuje:
•

panel pre fazetové filtrovanie
o

•

•

pole pre jednoduché vyhľadávanie
o

v poli pre zadanie kritéria vyhľadávania je zobrazená nápoveda, čo môže používateľ cez
jednoduché vyhľadávanie vyhľadať,

o

používateľ zapíše textové kritérium vyhľadávania a systém na základe vkladaného kritériá
vyhľadávania prehľadáva zoznam a formou autocomplete ponúka používateľovi možnosti.

mapka s lokalizáciou entít
o

•

zaškrtnutím flitra sa zobrazuje filtrovaný zoznam

na mapke sú formou ikonky zobrazené umiestnenia entít zoznamu. Kliknutím na ikonu sa
zobrazí okno s viacerými informáciami o tejto entite s možnosťou otvorenia detailu.

zoznam entít
o

primárne žiadny filter nie je aktivovaný (zaškrtnutý),

o

-každý filter obsahuje číslo, ktoré hovorí počte entít, ktoré tento filter obsahuje.
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Jednoduché
vyhľadávanie
Menu
Infosúd

Mapa
s lokalizáciou
entít
Fazetové
filtrovanie

Zoznam entít

Obrázok: Zoznam entít (súdov)

Systém umožňuje používateľovi:
•

nastavenie počtu záznamov na stránku

•

zobrazenie ľubovoľnej stránky zoznamu

•

prechod na stránku

Obrázok: Nástroje stránkovania zoznamu

Strana 63 z 92

8.3. Jednoduché vyhľadávanie v zozname
Nástroj jednoduchého vyhľadávania sa nachádza v hornej časti obrazovky zoznamu.
1. V poli pre zadanie kritéria vyhľadávania je zobrazená nápoveda, čo môže používateľ cez
jednoduché vyhľadávanie vyhľadať, viď Obrázok Panel jednoduchého vyhľadávania

Obrázok: Panel jednoduchého vyhľadávania

2. Používateľ do poľa zapíše kritérium vyhľadávania a systém na základe vkladaného kritériá
vyhľadávania prehľadáva zoznam a formou autocomplete ponúka používateľovi vyhovujúce
možnosti, viď Obrázok Ukážka autocomplete. Vyhovujúce možnosti sú zoradené podľa relevancie.
3. Používateľ označí jednu z ponúkaných možností. Týmto sa vloží celý názov položky do
vyhľadávacieho kritéria.
4. Používateľ klikne na tlačidlo Hľadať

Obrázok: Ukážka autocompete
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5. Systém zobrazí výsledok vyhľadávania, viď Obrázok Výsledok vyhľadania:
-

vyhľadané entity sú lokalizované a označené na mape

-

pod mapou je vyhľadaný zoznam

Obrázok: Výsledok vyhľadania

8.4. Fazetové filtrovanie zoznamu
V každom zozname entít je dostupné fazetové filtrovanie. Fazety sú navrhnuté podľa najčastejšie používaných
kritérií vyhľadávania danej entity.
Princípom fazetového filtrovania je, že z primárne zobrazeného kompletného zoznamu sa postupným
zaškrtávaním filtrov zobrazený zoznam výsledkov zužuje. Používateľ sa tak jednoduchým a rýchlym spôsobom
dostane k cieľovému zoznamu položiek, alebo ku konkrétnej položke, ktorú hľadá.
Fazetové filtrovanie nevyžaduje manuálne vypĺňanie kritérií vyhľadávania.

Obrázok: Fazetové filtorvanie podľa okresu

Ak používateľ v ponuke filtrov nenájde požadovanú hodnotu, zapíše to do textového políčka daného filtra, viď
Obrázok Zápis hodnoty do filtra. Systém taký filter ponúkne a po jeho zaškrtnutí aj zobrazí výsledok filtrovania.
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Obrázok: Zápis hodnoty do filtra

Nasledujúci obrázok ilustruje aj iné formy vyhľadávania, ktoré sú podľa potreby zastúpené v niektorých
zoznamoch.

Obrázok: Ukážka vyhľadávacích nástrojov
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8.5. Vyčistiť kritéria vyhľadávania
Zadané kritériá jednoduchého alebo fazetového filtrovania je možné kliknutím na červenú ikonu Vyčistiť, viď
Obrázok Funkcia pre vyčistenie kritérií. Jej aktivovaním sa obnoví pôvodný zoznam bez zadaných kritérií
vyhľadávania.

Obrázok: Funkcia pre vyčistenie kritérií

8.6. Kopírovanie odkazu na aktuálne hľadanie
Výsledok vyhľadávania je možné kopírovať vo forme odkazu za účelom uloženia, alebo poskytnutia inému
používateľovi. Funkcia pre kopírovanie odkazu sa aktivuje cez zelenú ikonu - viď Obrázok Funkcia pre
kopírovanie odkazu.

Obrázok: Funkcia pre kopírovanie odkazu

Voľbou funkcie sa zobrazí novo otvorené okno s odkazom na aktuálne hľadanie, viď Obrázok Obrazovka s
odkazom na hľadanie. Odkaz pre primárne označený, používateľ ho už iba skopíruje.

Obrázok: Obrazovka s odkazom na hľadanie
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8.7. Detail entity
Detail entity pozostáva z:
•

profilových informácií určených pre verejnosť

•

súvisiacich informácií, ktoré sa zobrazujú v záložkách detailu

•

detail dokumentu (napr. zápisnice, oznamy na úradnej tabuli)

•

fotografia (v prípade súdov)

•

mapa s lokalizáciou subjektu, ktorého detail sa zobrazuje

Súvisiace
entity

Profilové
údaje - detail

Obrázok: Príklad obrazovky detailu

Štruktúra detailu
Na detaile súdu sa zobrazujú záložky, kde sú k dispozícii súvisiace údaje súdu:
•

Kontakty

•

Sudcovia

•

Pojednávania
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•

Rozhodnutia

•

Zmluvy

•

Úradná tabuľa

•

Verejné vyhlásenia rozsudkov

•

Rozvrhy práce

•

Sudcovská rada

•

Verejné obstarávania

•

Výberové konania

Súdne pojednávania, rozhodnutia a iné dokumenty
Aktivovaním konkrétnej záložky na detaile súdu sa zobrazí zoznam príslušných entí, súvisiacich s daným súdom.
Teda ak používateľ hľadá sudcu, pojednávanie, rozhodnutie, zmluvu, atď. môže ju vyhľadať na danom súde.
Vyhľadávanie v súdnych rozhodnutiach, pojednávaniach, zmluvách je dostupné aj priamo z menu portálu Infosúd
podľa kritérií fazetového filtrovania, viď Obrázok Zoznam rozhodnutí.

Obrázok: Zoznam rozhodnutí
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Vyhľadávanie v dokumentoch
Niektoré entity obsahujú zverejnené dokumenty, v ktorých je možné vyhľadávať formou fulltextu (Ctrl+F), viď
Obrázok Vyhľadávanie v dokumente.

Obrázok: Vyhľadávanie v dokumente

8.8. Lokalizácia entity
Entity, ktorú obsahujú údaje o svojej lokalizácii (sídlo, miesto výkonu činnosti alebo trvalý pobyt), sú zobrazené
na mape zoznamu.
Používateľ tak môže súd, sudcu, znalca, prekladateľa alebo tlmočníka nájsť na mape Slovenska.
Kliknutím na ikonu entity, umiestnenú na mape sa zobrazí okno s informáciami o tejto entite s možnosťou
otvorenia detailu prostredníctvom linky Prejsť na detail, viď Obrázok Lokalizácia subjektu na mape.

Strana 70 z 92

Obrázok: Lokalizácia subjektu na mape
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9. Popis služby G7 - Poskytovanie informácií zo súdnej a justičnej štatistiky
9.1 Názov elektronickej služby:

G7 - Poskytovanie informácií zo súdnej a justičnej štatistiky

9.2 Používatelia elektronickej
služby:

• zahraničná inštitúcia verejnej správy (G2A),
• zamestnanci inštitúcie verejnej správy (G2E),
• občan (G2C),
• inštitúcia verejnej správy (G2G),
• podnikateľ (G2B).
Služba je k dispozícii od 31.8.2015 na portáli MSSR, na adrese
https://obcan.justice.sk/statistika, ako aj na ústrednom portáli verejnej
správy (UPVS) (https://www.slovensko.sk/ ), z ktorej budete presmerovaný
na portál MSSR – viď. kapitola 0
Začíname.

9.3 Možnosti prístupu k službe:

9.4 Odkaz na video príp. audio
návod:

N/A

9.5 Stručný popis a zoznam
krokov vybavenia služby:

Cieľom služby je umožniť v súlade s koncepciou eGov občanovi
jednoduchý a prehľadný prístup k štatistickým informáciám a zjednodušenie
úkonov súvisiacich s poskytovaním zdrojových údajov ich pôvodcov v
rezorte. Služba umožňuje zber a automatizované spracovanie podkladov
pre súdne štatistiky, počet napadnutých rozhodnutých, vybavených,
nevybavených a reštančných vecí za určité obdobie s možnosťou výberu za
sudcu aj za senát, ako aj prístup k historickým štatistikám. Služba
zabezpečuje aj zber a vyhodnocovanie štatistických prehľadov napr. o
činnosti znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, spracovanie podkladov pre
súdne štatistiky, počet napadnutých, rozhodnutých, vybavených,
nevybavených a reštančných vecí za určité obdobie s možnosťou výberu za
sudcu aj za senát.
Súčasťou eGov služby sú nasledujúce IS služby:
• Informovanie sa o štruktúre štatistických údajoch rezortu Získanie zoznamu poskytovaných štatistík - MS SR, súdnictvo,
ZVJS, CPP. Statické informácie sú nahradené dynamickými
formulármi.
• Získanie informácie zo štatistických databáz justície - Zadanie
údajov (kritérií) pre štatistiku a výber požadovanej formy
poskytnutej informácie

9.6 Súvisiace služby a nutné
prílohy
pre
komplexné

Kroky vybavenia služby sú opísané v kapitolách 9.1 - 9.6
N/A
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vybavenie služby:
Súčasťou tejto príručky nie je popis služby pre interných zamestnancov rezortu MSSR na manuálny zber dát.

9.1. Výber zo zoznamu štatistických balíkov
Ako prvý krok interakcie s nástrojom pre používateľsky konfigurovateľné štatistické reporty si používateľ vyberie
zo zoznamu zverejnených štatistických balíkov. Balíky sú zoradené hierarchicky do kategórií podľa oblasti, ktorú
pokrývajú. K jednotlivým balíkom je priradený textový popis konkretizujúci ich obsah.
Po otvorení webovej stránky Justičné štatistiky – verejná časť používateľ môže vidieť zoznam najčastejšie
prehľadávaných štatistických balíkov, ako aj kategórie štatistických balíčkov nachádzajúce sa v hornej lište, viď
obrázok: Justičné štatistiky – úvodná obrazovka. Konkrétne kategórie sú:
•
•
•
•
•

Súdy a súdnictvo
Odbor znaleckej činnosti (pripravuje sa)
Rezort spravodlivosti
Centrum právnej pomoci (pripravuje sa)
Zbor väzenskej a justičnej stráže (pripravuje sa)

Obrázok : Justičné štatistiky – úvodná obrazovka
Následne si používateľ navigáciou v hornej lište, vyberie štatistický balíček. Webová stránka presmeruje
používateľa na konkrétny balíček a zobrazí používateľské rozhranie pre konfiguráciu reportu nad týmto balíčkom,
viď obrázok: Štatistiky trestov, kde ako príklad štatistického balíčka sme použili výber Súdy a súdnictvo/Vybavené
konania – štatistické listy/Trestné veci/Štatistiky trestov.
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Obrázok: Štatistiky trestov

9.2. Konfigurácia vlastného reportu
Používateľ si po výbere balíčka môže nakonfigurovať report podľa vlastných potrieb pomocou filtra v ľavej časti
stránky.
Možnosti konfigurácie reportu budú zahŕňať:
•
•
•

obmedzenie reportu na rozsah hodnôt dimenzie (príklad: časové ohraničenie len na rok 2013)
výber zobrazených dimenzií balíka v tabuľke (príklad: stav konania, územná príslušnosť súdu)
výber agregácie pre hierarchizované dimenzie (príklad: územná príslušnosť súdu agregovaná na kraj,
alebo agregovaná na úroveň okresu)

Na ľavej strane na stránke je zobrazený panel s formulárom, kde si používateľ vyplní položky podľa vlastných
potrieb a pre aktualizáciu reportu klikne na tlačidlo Zobraziť.
Ako príklad uvedieme Súdy a súdnictvo/Vybavené konania – štatistické listy/Trestné veci/Štatistiky trestov. Pri
otvorení tohto štatistického balíka máme nastavené určité hodnoty pri dimenziách a k nim zobrazený príslušný
report. Teraz spravíme nasledovné zmeny:
•
•
•

•

V kolonke obdobie vyberieme roky iba 2014 a 2013
V kolonke súd zaškrtneme všetky okresné súdy a takisto zaškrtneme aj najvyšší súd
Klikneme na zelené tlačidlo Pridať dimenziu umiestnené naľavo dole pri tlačidle Zobraziť. Tlačidlo
vykoná pridanie novej dimenzie, ktorá je pre nás zaujímavá pri vypĺňaní reportu. Ako príklad sme si
vybrali dimenziu Väzba súdna a v ňom zaškrtneme možnosť Áno a aj všetky pod-možnosti odpovede
Áno, ako bude možné vidieť na obrázku: Nakonfigurovaný report.
Klikneme na tlačidlo Zobraziť

Výsledkom je nakonfigurovaný report podľa našich požiadaviek, viď obrázok: Nakonfigurovaný report.
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Obrázok: Nakonfigurovaný report
Pozn.: Keď si zobrazíte report, je možné, že bude na začiatku zobrazených dimenzií viac, alebo menej. Odoberanie reportu je možné po
kliknutí na ikonku Možnosti dimenzie, umiestnenú napravo od názvu dimenzie a vybrať možnosť Odobrať dimenziu.

9.3. Zobrazenie a filtrovanie vlastného reportu v tabuľkovej forme
Používateľ si po vyplnení konfiguračného formulára zobrazí report v forme tabuľky. V tabuľke budú obsiahnuté
hodnoty dimenzií v rámci popisu stĺpcov a riadkov, sumy / priemery skrz riadky a stĺpce a celkovú sumu, prípadne
priemer hodnôt v tabuľke (podľa sledovaného ukazovateľa).
Vzhľad a dáta v tabuľke bude možné konfigurovať nasledovnými spôsobmi:
•
•

voľba inej dimenzie pre os tabuľky (znamená možnosť zameniť dimenziu riadkov / stĺpcov za inú, napr.
časový rozsah za stav konania a. i.)
filtrovanie hodnôt v rámci dimenzie (skrývanie riadkov, resp. stĺpcov)

Filtrovanie hodnôt dimenzií v rámci tabuľkového reportu
Používateľ si môže pre tabuľkový report vypnúť zobrazenie vybraných hodnôt dimenzie. Efektívne tým skryje
stĺpec, resp. riadok tabuľky reprezentujúci hodnoty sledovaného údaja v rámci konkrétnej dimenzie. Pri
generovaní grafového zobrazenia tabuľkových dát bude systém rešpektovať aktuálne viditeľné hodnoty dimenzií.
Pre zavedenie filtrovania používateľ po vybraní potrebných hodnôt klikne na Zobraziť.
Ako príklad budeme pokračovať v predošlom nakonfigurovanom reporte, plus zaškrtneme v dimenzii Súd v
Okresnom súde Bratislava všetky okresné súdy spadajúce pod tento celok a nie len Spolu, ako je v ostatných
územných celkoch (obrázok: Filtrovanie hodnôt dimenzií).

Strana 75 z 92

Obrázok: Filtrovanie hodnôt dimenzií
Výber inej dimenzie pre os tabuľky
Používateľ si môže v rámci tabuľkového zobrazenia reportu pre os tabuľky (stĺpce / riadky) zameniť sledovanú
dimenziu za inú. Na výber inej dimenzie pre os tabuľky v reporte je nutné kliknúť na koliesko nachádzajúce sa pri
názve dimenzie Možnosti dimenzie, vybrať požadovanú pozíciu osí a následne pre zavedenie zmeny kliknúť na
Zobraziť.
Ako príklad si klikneme na ikonu nastavenia v dimenzii Súd, systém nám ponúkne možnosti Vľavo alebo Hore.
Klikneme na Hore. Takisto aj pre dimenziu Väzba súdna vyberieme možnosť pozície Vľavo, a následne klikneme
na tlačidlo Zobraziť, výsledok viď na obrázku Výber dimenzie. Môžeme si všimnúť, že report je teraz viac v
riadkoch ako v stĺpcoch a je tým možno pre niekoho prehľadnejší.

Obrázok: Výber dimenzie
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9.4. Zobrazenie a filtrovanie dát z vlastného reportu vo forme grafu
Používateľ si k zobrazeniu tabuľkového reportu môže hodnoty v tabuľke zobraziť vo forme grafu. Odkaz na
zobrazenie reportu v grafickej forme sa nachádza nad reportom vľavo hore ako tlačidlo. Zobrazený graf
zodpovedá práve nakonfigurovanému reportu.
Ako príklad si klikneme na tlačidlo Graf, aktuálne nakonfigurovaný report sa nám zobrazí vo forme grafu, viď
obrázok: Nakonfigurovaný report vo forme grafu

Obrázok: Nakonfigurovaný report vo forme grafu
Pozn.: grafický report bol urobený z prvotne nakonfigurovaného tabuľkového reportu, (ktorý je aj na obr. Štatistiky trestov) pre väčšiu
detailnosť a pre lepšie pochopenie.

9.5. Export údajov reportu
Systém umožní používateľom stiahnuť si dáta zobrazené v rámci vlastného reportu ako súbor. Formát súboru
bude voliteľný, predpokladá sa export do bežných formátov podporovaných tabuľkovými editormi (pdf, xls),
prípadne si môže používateľ vybrať možnosť vytlačenia vlastného reportu. Odkaz na exportovanie reportu sa
nachádza nad reportom vpravo hore. Popri exportovaní, je tu aj možnosť pridania si nakonfigurovaného reportu
do zostavy. Uvedená funkcionalita sprístupní používateľovi url odkaz, ktorý si môže uložiť alebo odoslať v správe.
Export reportu, viď obrázok: Export reportu nižšie.
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Obrázok : Export reportu

9.6. Zobrazenie vysvetliviek k reportom
Používateľ si môže k jednotlivým dimenziám a sledovaným ukazovateľom štatistického balíka zobraziť
vysvetľujúce texty objasňujúce význam jednotlivých pojmov (napr. jasné vymedzenie pojmov označujúcich stav
súdneho konania) podídením kurzora počítačovej myši ponad otáznik prislúchajúci k danému výrazu/pojmu. Na
obrázku: Zobrazenie vysvetlivky je konkrétne bližšie vysvetlený, ako je ponímaný, pojem Obdobie v štatistikách
trestov.

Obrázok : Zobrazenie vysvetlivky
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10. Popis služby G8 - Elektronický denník súdnych znalcov, prekladateľov a
tlmočníkov
10.1
Názov
služby:

elektronickej

G8 - Elektronický denník súdnych znalcov, prekladateľov a tlmočníkov

10.2 Používatelia elektronickej
služby:

• zamestnanci inštitúcie verejnej správy (G2E),
• občan (G2C),
• inštitúcia verejnej správy (G2G),
• podnikateľ (G2B).
Všetky služby EDZ sú dostupné na ústrednom portáli verejnej správy
(UPVS) (https://www.slovensko.sk/ ), z ktorej budete presmerovaný na
portál MSSR – viď. kapitola 0
Začíname.
Služby EDZ pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov sú k dispozícii od
1.1.2016 na portáli MSSR, na adrese https://obcan.justice.sk/ dennikznalca – viď. kapitola 0
Začíname.

10.3
Možnosti
k službe:

prístupu

Funkcionalita podávania žiadostí o úkon znaleckej, tlmočníckej, alebo
prekladateľskej činnosti pre orgány verejnej moci, subjekty povinné
zverejňovať zmluvy, ako aj pre fyzické a právnické osoby je dostupná na
portáli MSSR, na adrese https://obcan.justice.sk/vstup/ziadosti – viď.
kapitola 0
Začíname.

Pre funkčnosť Overenie existencie úkonu nie je potrebné prihlásenie a je
dostupná na portáli MSSR, na adrese
https://obcan.justice.sk/vstup/overenieukonu – viď. kapitola 0
Začíname.
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10.4 Odkaz na video príp. audio
návod:

N/A

10.5 Stručný popis a zoznam
krokov vybavenia služby:

eGov službou sa zabezpečuje proces elektronizácie evidencie agendy
znalcov, prekladateľov a tlmočníkov, ako aj proces komunikácie znalcov,
prekladateľov a tlmočníkov vedených v predmetných registroch s MS SR a
súdmi (v integrácii na ESS). Zároveň sa službou sprístupňujú informácie z
registra (Zoznam znalcov a jeho odd. I.-III.: znalci, prekladatelia a tlmočníci)
v štruktúrovanejšej podobe pre občanov a podnikateľov. Službou sa
skvalitní prehľad a informovanie o vyťažovaní a disponibilite znalcov,
tlmočníkov a prekladateľov, skvalitnia sa informácie pre občanov,
podnikateľov a inštitúcie verejnej správy a dosiahne sa odbúranie
papierovej komunikácie Z,P,T s MS SR a súdmi, sprocesuje sa zasielanie
posudkov, prekladov do ESS.
Službou sa realizuje požiadavka na znaleckú, prekladateľskú a tlmočnícku
činnosť zo strany:
• súdov,
• orgánov verejnej moci (OVM),
• subjektov s povinne zverejnenou zmluvou (PZZ),
• ako aj pre fyzické a právnické osoby (FPO).
Súčasťou služby je jej akceptácia, alebo odmietnutie, ako aj . zasielanie
upozornení, požiadaviek a pod. Služba umožní prebratie znaleckého
posudku, prekladu do ESS, ako aj zúčtovanie znaleckej činnosti, zasielanie
požiadaviek na preddavky k činnosti súdneho znalca a pod.
Súčasťou eGov služby sú najmä nasledujúce IS služby:
• Zápis úkonu do Elektronického denníka súdneho znalca,
prekladateľa a tlmočníka - Službou sa realizuje prihlásenie sa do
EDZ, evidencia úkonov v EDZ
• Zúčtovanie úkonov znalečného, prekladateľských a tlmočníckych
činností - Služba umožňuje zúčtovanie znaleckej činnosti, ako aj
zasielanie požiadaviek na preddavky k činnosti súdneho znalca
• Zaslanie informácií a výpisov z Elektronického denníka súdneho
znalca, prekladateľa a tlmočníka - Službou sa realizuje
generovanie výpisov a vyžiadaných informácií z denníkov znalca a
ich zaslanie MS SR
• Poskytnutie štatistických a ďalších prehľadov - Umožňuje po
navolení parametrov prístup k informáciám zo znaleckej agendy,
vrátane multiparametrických prehľadov
• Zaslanie notifikácie a požiadavky subjektom vedených v registri
Zoznam znalcov, prekladateľov a tlmočníkov - Zasielanie
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•

upozornení, požiadaviek a pod.
Zaslanie informácií a požiadavky na znaleckú, prekladateľskú a
tlmočnícku činnosť - Službou sa realizuje požiadavka na znaleckú,
prekladateľskú a tlmočnícku činnosť zo strany súdov a jej
akceptácia, alebo odmietnutie, ako aj . zasielanie upozornení,
požiadaviek a pod.

Kroky vybavenia služby sú opísané v kapitolách 10.1 - 10.2
10.6 Súvisiace služby a nutné N/A
prílohy
pre
komplexné
vybavenie služby:
V nasledujúcej kapitole je uvedený popis pre zadanie žiadosti o úkon pre zadávateľa – fyzická alebo právnická
osoba. Súčasťou tejto príručky nie je postup pre samotných znalcov, prekladateľov a tlmočníkov.

10.1.

Zadanie žiadosti o úkon ZTPČ cez online formulár

1. Po prihlásení používateľ zvolí formulár Žiadosť o úkon znaleckej, tlmočníckej, alebo prekladateľskej
činnosti pre fyzické a právnické osoby v sekcii:

2. Po otvorení formuláru používateľ vyhľadá požadovaného znalca, tlmočníka alebo prekladateľa podľa
mena alebo názvu alebo evidenčného čísla a svoju voľbu potvrdí zvolením tlačidla Ďalej.
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a. V prípade, že vyhľadaný špecialista má zapísaných viac typov činností, je potrebné vybrať
požadovaný typ činnosti a zvoliť tlačidlo Ďalej. Úkon môže byť vystavený len na 1 typ činnosti.

b. Vyhľadanie znalca, tlmočníka alebo prekladateľa podľa odbornosti, miesta výkonu činnosti
a ďalších informácií je možné uskutočniť aj na adrese https://obcan.justice.gov.sk/dennikznalca/zaznam-o-ukone/vytvorit/d/krok1
3. Používateľ môže kedykoľvek prerušiť vypĺňanie formulára
www.slovensko.sk s návratom na obrazovku portál slovensko.sk

zvolením

tlačidla

Naspäť

na
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4. Po zvolení tlačidla Ďalej používateľ vyplní informácie o požadovanom úkone – pozri kapitoly nižšie,
vyberie zadávateľa úkonu so zoznamu zadávateľov a doplní informácie o konaní. V prípade, ak už
komunikoval so znalcom, tlmočníkom alebo prekladateľom, na ktorého úkon vystavuje a dohodli sa, že
na vykonanie úkonu bude potrebný ďalší znalec, tlmočník alebo prekladateľ povolí externého
konzultanta výberom podľa jeho mena alebo evidenčného čísla.
5. V prípade, že používateľ vybral nesprávneho znalca, tlmočníka alebo prekladateľa, môže sa kedykoľvek
vrátiť na obrazovku výberu zvolením tlačidla Zmeniť

6. Po vyplnení všetkých údajov používateľ zvolí možnosť Odoslať. Žiadosť o úkon je odoslaná do schránky
MS SR, o vytvorení úkonu bude odoslaná do dátovej schránky zadávateľa zvoleného v žiadosti poslaná
správa s jedinečným číslom úkonu.
7. V prípade, že používateľ nechce odoslať vyplnenú žiadosť, zvolením tlačidla Naspäť na
www.slovensko.sk zruší jej vytvorenie a v prehliadači sa zobrazí obrazovka slovensko.sk
Formuláre žiadosti o úkon ZTPČ – zadanie údajov o úkone

Obrázok: Žiadosť o úkon znaleckej činnosti
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Obrázok: Žiadosť o úkon tlmočníckej činnosti
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Obrázok: Žiadosť o úkon prekladateľskej činnosti

Postup vybavenia služby pre ostatných zadávateľov (orgány verejnej moci a subjekty povinné zverejňovať
zmluvy) je totožný s vyššie uvedeným postupom, špecifické sú len polia príslušného formulára.

10.2.

Overenie existencie úkonu

Používateľ môže kedykoľvek skontrolovať stav úkonu na portáli MS SR na adrese
https://obcan.justice.sk/vstup/overenieukonu . Po vpísaní čísla úkonu a zvolením tlačidla Overiť sa zobrazia
verejne dostupné informácie o danom úkone.
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11. Popis služby G9 - Centrálna evidencia exekúcií
11.1
Názov
služby:

elektronickej

11.2 Používatelia elektronickej
služby:

11.3
Možnosti
k službe:

prístupu

G9 - Centrálna evidencia exekúcií
• zamestnanci inštitúcie verejnej správy (G2E),
• občan (G2C),
• inštitúcia verejnej správy (G2G),
• podnikateľ (G2B).
Služba je k dispozícii od 31.8.2015 na portáli MSSR, na adrese
https://obcan.justice.sk/exekucie, resp.
https://obcan.justice.sk/vstup/exekucie ako aj na ústrednom portáli verejnej
správy (UPVS) (https://www.slovensko.sk/ ), z ktorej budete presmerovaný
na portál MSSR – viď. kapitola 0
Začíname.

11.4 Odkaz na video príp. audio
návod:

N/A

11.5 Stručný popis a zoznam
krokov vybavenia služby:

Služba zabezpečovaná modulom Centrálna evidencia exekúcií (CEEx)
zverejňuje verejnosti údaje v príslušných registroch súdov (informácie z
ESS / SM), ktoré obsahujú evidenciu a správu údajov o úkonoch v
exekučnej agende (evidencie a prehľady dlžníkov, stav úkonov, návrh na
vykonanie exekúcie, udelenie poverenia súdu na vykonanie exekúcie,
doručenie poverenia exekútorovi, právoplatné uznesenia o zastavení a
odklade exekúcie, a pod.), ako aj údaje podľa parametrov a kritérií pre
interné analýzy nad údajovou základňou MS SR. Tým umožní zisťovať
indikatívne informácie o konkrétnych exekučných konaniach, zisťovať, či už
bol na konkrétny subjekt nariadený výkon exekúcie podľa Exekučného
poriadku, ktorý súdny exekútor bol poverený vykonaním exekúcie, o akú
vymáhanú povinnosť sa jedná, kedy bola exekúcia nariadená, či bol
právoplatne odložený výkon exekúcie alebo zastavený, atď. CEEx
neobsahuje v tejto fáze údaje o exekúciách (výkonoch rozhodnutí)
vedených súdmi, orgánmi štátnej správy a samosprávy, finančnými
orgánmi, či zdravotnými poisťovňami podľa iných predpisov ako podľa
Exekučného poriadku.
Súčasťou eGov služby sú nasledujúce IS služby:
• Vyhľadanie a získanie informácií z Centrálnej evidencii exekúcií Služba umožňuje verejne dostupné vyhľadávanie údajov (verejné
informácie) v CEEx v správe MS SR o existencii alebo
neexistencii exekúcie na požadovaný subjekt, v prípade pozitívnej
odpovede poskytne ďalšie informácie v štruktúrovanej podobe
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•

(informatívny výpis z CEEx)
Podanie žiadosti o zmenu záznamu v Centrálnej evidencii
exekúcií - Službou sa realizuje podanie žiadosti subjektu o zmenu
záznamu v CEEx v prípade námietok občana, podnikateľa, že
uvedené údaje sú neaktuálne a neboli automatizovane upravené

Kroky vybavenia služby sú opísané v kapitolách 11.1 a 11.2.
N/A

11.6 Súvisiace služby a nutné
prílohy
pre
komplexné
vybavenie služby:
Súčasťou tejto príručky nie je popis služby pre interných zamestnancov rezortu MSSR (pracovníci InfoCentier).

11.1.

Vyhľadanie a získanie informácií z Centrálnej evidencii exekúcií

Zdrojom dát Centrálnej evidencie exekúcií je databáza Súdneho manažmentu (informačný systém používaný na
súdoch SR), pričom údaje pre CEEx sa aktualizujú na dennej báze, vždy jedenkrát.
1. Po prihlásení sa do aplikácie CEEx používateľ zvolí na úvodnej obrazovke možnosť Moje exekúcie.

2. Po kliknutí na tlačidlo Moje exekúcie prebehne požiadavka na získanie údajov o exekúciách vedených
proti prihlásenému užívateľovi (resp. subjektu, za ktorý používateľ vystupuje). Informácie o exekúciách
vedených proti používateľovi sú vyhľadané na základe údajov v rozsahu meno, priezvisko, rodné
priezvisko a rodné číslo. Počas vyhľadávania sa používateľovi zobrazuje informácia: „Prebieha hľadanie
záznamov v centrálnej databáze". Táto operácia môže chvíľu trvať. Vyhľadávanie údajov pre Fyzické
osoby prebieha dvojmo, na základe rodného čísla a kombinácií mena, priezviska, rodného priezviska
a dátumu narodenia. Následne sú výsledky zjednotené do celistvého výstupu. V prípade právnických
osôb sa vyhľadáva dvojmo, na základe kombinácií IČO a obchodné meno. V prípade fyzických osôb –
podnikateľov sa vyhľadáva podľa IČO.
Po prijatí odpovede sa zobrazí buď odpoveď o tom, že proti používateľovi nie sú vedené exekúcie
(zelená farba) alebo že exekúcie vedené sú (červená farba). Ak exekúcie nájdené boli, zobrazí sa aj ich
zoznam s potrebnými informáciami.
V oboch prípadoch je možné požiadať o vyhotovenie výpisu, ktorý je použiteľný na právne úkony a ten
mu bude odoslaný do dátovej schránky ÚPVS vo formáte XZEP. V prípade nájdenia prebiehajúcich
exekúcií, je možné aj nahlásiť chybné údaje - nahlásenie je vždy adresované súdu, ktorý vydal
poverenie na vykonanie exekúcie.
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Pohľad na obrazovku, boli nájdené exekúcie:

Pohľad na obrazovku, ak nebola nájdená žiadna exekúcia:

3. Po kliknutí na Vytvoriť a odoslať výpis sa otvorí modálne okno s dodatočnými informáciami. V tomto
okne je potrebné oboznámiť sa s danými informáciami a potvrdiť odosielanie kliknutím na tlačidlo
Odoslať výpis.
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Výpis je vydávaný vo formáte XZEP. Tento formát je doručený do dátovej schránky žiadateľa, dostupnej na
Ústrednom portáli verejnej správy (https://www.slovensko.sk/ ). Výpis sa doručuje podpísaný elektronickým
podpisom Ministerstva spravodlivosti SR a je právne záväzný a použiteľný na právne úkony. Formát XZEP je
možné otvoriť pomocou aplikácie D.Viewer. Aplikácia D.Viewer je súčasťou inštalačného balíka D.Signer/XAdES,
ktorý je dostupný na stiahnutie na portáli slovensko.sk.

11.2.

Podanie žiadosti o zmenu záznamu v Centrálnej evidencii exekúcií

1. V aplikácii je možné v rôznych kontextoch nahlásiť chybný údaj. Vždy po kliknutí na
tlačidlo „Nahlásiť chybný údaj“ sa zobrazí nižšie znázornený formulár. Pri nahlasovaní
chybných údajov je potrebné v krátkosti popísať avizovanú chybu údajov. Napríklad:
„V konaní je uvedené nesprávane meno Janko Hraško, namiesto správneho Ján
Hrach.“. Následne je potrebné text odoslať kliknutím na tlačidlo „Odoslať“.
Adresované bude súd, ktorý vydal poverenie na vykonanie exekúcie, pod ktorou
používateľ klikol na „Nahlásiť chybný údaj“. Adresovaný súd môže na základe
pripomienky vykonať potrebné kroky na nápravu alebo pripomienku vyhodnotiť ako
nesprávnu, t.j. neopodstatnenú. Po vykonaní nápravy bude môcť používateľ
opätovne vyhľadať požadované informácie v správnej podobe.

Od používateľa nie je vyžadovaná žiadna akcia. Súd môže na základe pripomienky vykonať potrebné kroky na
nápravu. Po vykonaní nápravy bude možné vyhľadať požadované informácie opätovne. Používateľ má taktiež
možnosť navštíviť infocentrum, kde mu dané informácie môžu byť poskytnuté okamžite, avšak za poplatok.
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12. Kontaktujte nás
Kontaktujte nás

Ministerstvo spravodlivosti SR
Sekcia informatiky a riadenia projektov, Oddelenie Helpdesk
Župné námestie č. 13, Bratislava
Infolinka: +421 2 59 353 200
Email: helpdesk@justice.sk
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