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1 Úvod 

Tento dokument je určený ako príručka pre používateľov systému elektronických služieb (modul 

podaní), pre potreby žiadateľov o štatistické informácie. Príručka je koncipovaná na vysvetlenie 

fungovania jednotlivých typov podaní a ich postupnosti.   

Oproti pôvodnej rozsahom veľkej Používateľskej príručke elektronických služieb (dostupnej 

na internetovom portáli ŠÚ SR – časť Služby/Elektronické služby), ktorá popisuje všetky oblasti 

elektronických služieb, je tento dokument orientovaný iba na komunikáciu žiadateľov so ŠÚ SR pri 

zadávaní požiadaviek na informácie a ich poskytovaní. Niektoré časti, v porovnaní s pôvodnou 

príručkou, boli aktualizované. 

Dokument obsahuje popis základných funkcionalít a postupnosť krokov pri zadaní a vybavovaní 

požiadaviek na štatistické informácie. 

V dokumente je použitá nasledovná konvencia: 

 V texte sú funkčné tlačidlá a linky osadené v úvodzovkách. 

 V popisných obrázkoch sú dôležité časti pre zjednodušenie orientácie zvýraznené žltou 

farbou. 
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2 Základné funkcionality elektronických služieb 

Základné funkcionality sú všeobecné a spoločné vlastnosti, ktoré umožňujú zákazníkovi prístup 

do elektronických služieb ŠÚ SR – zadanie požiadavky na informácie a všetky ďalšie kroky v rámci 

predmetnej žiadosti. Nové úlohy pre žiadateľa (napr. potreba doplniť/upresniť požiadavku; prevziať 

štatistické údaje a pod.) sa zobrazujú v Prehľade úloh. Pri vytvorení novej úlohy vznikajú čiastkové 

správy v rámci komunikácie so ŠÚ SR pri vybavovaní konkrétnej požiadavky na informácie. 

Zobrazené sú tu detaily jednotlivých úloh. Množina všetkých čiastkových správ k jednému podaniu 

predstavuje spis. Žiadateľ o informácie vidí celý spis (t. j. priebeh komunikácie so ŠÚ SR) v Prehľade 

mojich spisov. 

Konvenciu označovania spisov a čiastkových správ tvorí identifikačné označenie vo formáte 

RRRR/NNNN/MMMM, v ktorom: 

- RRRR je rok 

- NNNN je číselné označenie spisu 

- MMMM je číselné označenie čiastkovej správy 

 

2.1 Registrácia a prihlásenie sa do systému elektronických služieb 

Pre registráciu do systému elektronických služieb na internetovom portáli ŠÚ SR je potrebné vyplniť 

formulár, ktorý sa zobrazí po kliknutí na „Registrácia“ v pravom hornom rohu obrazovky : 

 

Obr. 2.1: Registrácia / prihlásenie sa na internetovom portáli ŠÚ SR 

 

 

Následne, po obdržaní e-mailu od ŠÚ SR (na e-mailovú  adresu  uvedenú  v  registračnom  formulári), 

žiadateľ dokončí registráciu podľa inštrukcií uvedených v e-maile.    

 

Po zaregistrovaní a prihlásení sa žiadateľovi zobrazí úvodná obrazovka. V hornom menu je potrebné 

prejsť na „Služby“ a následne z ľavého menu zvoliť „Elektronické služby“.  
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Obr. 2.2: Prístup k elektronickým službám ŠÚ SR 

 

2.2 Základná obrazovka externého používateľa elektronických 

služieb  

 

Obr. 2.3: Základná obrazovka externého používateľa 
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2.3 Zobrazenie Prehľadu úloh 

Zobrazenie prehľadu úloh slúži používateľovi (t. j. externému žiadateľovi a zamestnancovi ŠÚ 

SR) na prácu v rámci jednotlivých požiadaviek na štatistické informácie.  

Typickými úlohami pre externého žiadateľa sú doplnenie žiadosti, prevzatie rozhodnutia ŠÚ 

SR o požiadavke (akceptovanie alebo zamietnutie požiadavky) a prevzatie špecifických štatistic-

kých údajov (t. j. prevzatie odpovede ŠÚ SR).  

V Prehľade úloh a Prehľade mojich spisov má žiadateľ o informácie možnosť úlohy a spisy 

filtrovať na základe kritérií zobrazených v hornej časti prehľadu označeného modrou farbou. 

 

Obr. 2.4: Prehľad úloh 

 

V rámci Prehľadu úloh, v poli Identifikačné číslo sa vypĺňa číslo konkrétneho spisu. 

Pri položke Typ je možné zvoliť si jednu z preddefinovaných možností. 

Položka Popis umožňuje zadať jeden z preddefinovaných textov s popisom úlohy. 

Dátum vzniku je možné vybrať buď pomocou kalendára alebo vpísať manuálne vo formáte 

DD.MM.RRRR. 

Termín splnenia je možné vybrať buď pomocou kalendára alebo vpísať manuálne vo formáte 

DD.MM.RRRR. 

Pri položke Vlastník môže žiadateľ filtrovať zadaním mena, pod ktorým požiadal o štatistické 

informácie. 

Tlačidlo „Vyčistiť filter“ slúži na vymazanie položiek vo filtri. 
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Po zadefinovaní filtračných kritérií je potrebné stlačiť tlačidlo „Vyhľadať/filtrovať“ 

Nad tabuľkovým prehľadom je možné zvoliť si počet záznamov na stranu a prepínanie medzi 

jednotlivými stránkami. 

V tabuľkovom prehľade je možné zoradiť záznamy vzostupne alebo zostupne kliknutím na hlavičku 

stĺpca tabuľky, v ktorom chceme zoradenie aplikovať. 

 

2.4 Zobrazenie Prehľadu mojich spisov 

Prehľad mojich spisov umožňuje nazerať do spisov, ktoré vytváral žiadateľ o informácie. 

V Prehľade mojich spisov je možné spisy filtrovať, podobne ako v Prehľade úloh. 

 

Obr. 2.5: Prehľad mojich spisov 

 

Pri položkách Typ spisu a Stav je možné zvoliť si jednu z preddefinovaných možností. 

V poli Identifikačné číslo sa vypĺňa číslo konkrétneho spisu 

Dátum odoslania je možné vybrať pomocou kalendára alebo vpísať manuálne vo formáte 

DD.MM.RRRR. 

Termín vybavenia je možné vybrať pomocou kalendára alebo vpísať manuálne vo formáte 

DD.MM.RRRR. 

Tlačidlo „Vyčistiť filter“ slúži na vymazanie položiek vo filtri. 

Po zadefinovaní filtračných kritérií je potrebné stlačiť tlačidlo „Vyhľadať/filtrovať“ 
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Nad tabuľkovým prehľadom je možné si zvoliť počet záznamov na stranu a prepínať medzi 

jednotlivými stránkami. 

V tabuľkovom prehľade je možné zoradiť záznamy vzostupne alebo zostupne kliknutím na hlavičku 

stĺpca tabuľky, v ktorom chce používateľ zoradenie aplikovať. 

 

2.5 Práca s elektronickými prílohami 

Pri zadávaní požiadavky o štatistické informácie má každý žiadateľ možnosť pripojiť elektronickú 

prílohu. Prílohy sa pripájajú priamo k príslušnému formuláru. 

Kliknutím na link „Pripojiť el. prílohy“ sa otvorí formulár na pripojenie elektronických príloh (obr. 

2.6). 

 

 

 

 

                                                     Obr. 2.6: Pripojenie elektronických príloh 

 

Žiadateľ má možnosť pripojiť elektronické prílohy použitím tlačidla „Prehľadávať“ a výberom 

prílohy z lokálnej pracovnej stanice. Každá príloha môže mať veľkosť maximálne 20 MB. 

 



  Strana 9 

 

Obr. 2.7: Prílohy v spise 

 

 

2.6 Vytváranie nového podania kópiou 
 

V prípade, ak žiadateľ potrebuje vytvoriť podanie rovnakého typu, ako už vytvoril v minulosti, je  

možné použiť tlačidlo „Nové podanie kópiou“. Tlačidlo sa nachádza naspodku hlavičky spisu (obr. 

2.8). Použitím tohto tlačidla sa vytvorí nové podanie toho istého typu, s rovnakými parametrami, ako 

obsahuje podanie v spise, v ktorom sa žiadateľ aktuálne nachádza. Žiadateľ o informácie môže takto 

vytvorené podanie upravovať podľa svojich predstáv. 

 

 

Obr. 2.8: Nové podanie kópiou 

 

2.7 Hodnotenie vybavenia 

 

Hodnotenie spokojnosti žiadateľa s vybavením jeho požiadavky sa zaznamenáva pomocou 

tlačidla „Hodnotiť vybavenie“. 

Žiadateľ môže ohodnotiť vybavenie podania na formulári zaznačením počtu hviezdičiek 

a pridaním poznámky k hodnoteniu (obr. 2.9). 
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Obr. 2.9: Hodnotenie vybavenie podania 

Poskytnuté hodnotenie sa následne objaví v hlavičke spisu. 
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3 Zadanie žiadosti o vyhotovenie špecifických 
štatistických údajov a jej vybavenie 

 

V tejto kapitole sú priblížené jednotlivé typy podaní s popisom príslušných krokov v rámci 

zadávania a vybavovania požiadaviek na štatistické informácie.  

 

3.1 Vytvorenie podania 
 

Používateľ má možnosť prostredníctvom formulára vytvoriť žiadosť o vyhotovenie špecifických 

štatistických údajov, v ktorej ako povinné položky vyšpecifikuje (obr. 3.1): 

 druh požiadavky – vecná, informatívna, naprieč viacerými subdoménami, európska 

štatistika. 

 samotnú požiadavku (text správy) 

 subdoménu (štatistický okruh) 

 periodicitu (opakovanie) poskytovania údajov 

 pracovisko ktorému je žiadosť adresovaná (t. j. ústredie alebo príslušné krajské 

pracovisko) 

 požadovaný spôsob doručenia výstupu – portál, e-mail, pošta, osobne, telefonicky  

 

Obr. 3.1: Žiadosť o vyhotovenie špecifických štatistických údajov 

Výberom pracoviska je zabezpečené doručenie žiadosti pracovníkom príslušného pracoviska.  
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3.2 Vyžiadanie doplnenia žiadosti 

 

Ak žiadosť nie je dostatočne jasne formulovaná, ŠÚ SR požiada o doplnenie/upresnenie. Žiadateľ, 

po otvorení Prehľadu úloh a príslušnej požiadavky, má možnosť svoju požiadavku buď doplniť alebo 

zrušiť (obr. 3.2) 

 

 

Obr. 3.2: Doplnenie/zrušenie žiadosti o vyhotovenie špecifických štatistických údajov 

 

3.3 Rozhodnutie o vyhotovení špecifických štatistických údajov 
 

Po prevzatí žiadosti zamestnanec ŠÚ SR vydá „Rozhodnutie o vyhotovení špecifických 

štatistických údajov“. V tomto kroku je možné požiadavku akceptovať alebo zamietnuť. Žiadateľovi, po 

otvorení Prehľadu úloh a predmetnej požiadavky, sa zobrazí príslušná informácia o rozhodnutí 

a kliknutím na „Ukončiť úlohu“ si žiadateľ rozhodnutie prevezme.  

 

      Obr. 3.3: Prevzatie Rozhodnutia o vyhotovení špecifických štatistických údajov 
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3.4 Dodanie špecifických štatistických údajov 

 

Po dodaní údajov (konečný krok zamestnanca ŠÚ SR) si žiadateľ údaje prevezme kliknutím na 

„Ukončiť úlohu“ (obr. 3.4). Tým sa považuje predmetná žiadosť o štatistické informácie za ukončenú. 

 

 

Obr. 3.4: Prevzatie dodaných údajov  

 

 

V rámci elektronických služieb ŠÚ SR funguje automatizovaný systém notifikácií. Po odoslaní 

každej odpovede ŠÚ SR na požiadavku (po rozhodnutí o vyhotovení špecifických štatistických údajov, 

vyžiadaní doplnenia žiadosti a po dodaní údajov) je žiadateľ informovaný o jemu zaslanej odpovedi 

formou e-mailu. Pre zobrazenie odpovede je potrebné sa prihlásiť (otvoriť si osobné konto) na 

internetovej stránke ŠÚ SR. 


