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1. ÚVOD 

Tento dokument „Zoznam služieb vyplývajúcich z nariadenia o zriadení jednotnej digitálnej 
brány (SDG)“ predstavuje metodický podklad k plneniu úlohy vyplývajúcej 
z Implementačného plánu 2020 Revízia výdavkov na informatizáciu, z júla 20201, evidovanej 
nasledovne: 

   Názov opatrenia:  
2 Namapovať koncové služby poskytované štátom na 20 % prioritných eGOV služieb 
sledovaných eGOV benchmarkom (117) s najpočetnejším zastúpením trhu a na 100% 
SDG služieb (23) a priorizovať ich rozvoj. 

   Názov čiastkovej úlohy: 
02.2 Publikovanie služieb, ktoré predstavujú 100 % SDG služieb (23).   Zodpovednosť: 
Inštitút digitálnych a rozvojových politík. 

   Termín: 
31.12.2020 

   Frekvencia odpočtu: 
Ročne 

 

 

 

  

 
1 Dokument dostupný na: https://www.vlada.gov.sk/data/files/7919_implementacny-plan-2020-revizia-
vydavkov-na-informatizaciu.pdf 
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2. Popis čiastkovej úlohy 

Cieľom úlohy „Publikovanie služieb, ktoré predstavujú 100 % SDG služieb (23) je vytvoriť 
zoznam služieb vyplývajúcich z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1724 
z 2. októbra 2018 o zriadení jednotnej digitálnej brány na poskytovanie prístupu k informáciám, 
postupom a asistenčným službám a službám riešenia problémov a o zmene nariadenia (EÚ) č. 
1024/20122. Podľa prílohy II nariadenia ide o 21 služieb, ktoré sa Slovenská republika zaväzuje 
digitalizovať do 12. decembra 2023, a to podľa článku 6, ods. 1 Postupy poskytované plne 
online v znení: „Každý členský štát zabezpečí, aby používatelia mali prístup ku ktorýmkoľvek 
postupom uvedeným v prílohe II a mohli ich dokončiť plne online, pokiaľ je príslušný postup 
zavedený v dotknutom členskom štáte.“ 

Výsledkom analýzy, ktorá bola vypracovaná v rámci plnenia úlohy Publikovanie služieb, ktoré 
predstavujú 20 % prioritných 117 eGOV služieb sledovaných eGOV benchmarkom na základe 
analýzy trhu (celkový počet zákazníkov) bolo identifikovaných 5 eGov služieb zo zoznamu 
z prílohy nariadenia, ktoré nie sú na Slovensku digitalizovaná. Tieto služby sú zaradené do 
zoznamu priorít s najväčšou prioritou. Ide o eGov služby s poradovým číslom 1, 3, 7, 13 a 14. 
Zoznam všetkých 21 služieb je zobrazený v nasledujúcej tabuľke 

 

 
2 Dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1724 
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 PRÍLOHA II 

Postupy uvedené v článku 6 ods. 1 

Poradové 
číslo 

Životné udalosti  Postupy 
Očakávaný výstup na základe prípadného 
posúdenia žiadosti príslušným orgánom v 

súlade s vnútroštátnym právom 

1 Narodenie žiadosť o doklad o zápise narodenia doklad o zápise narodenia alebo rodný list 

2 Pobyt žiadosť o doklad o pobyte potvrdenie o registrácii na novej adrese 

3 Štúdium 
žiadosť o financovanie terciárneho vzdelávania, ako sú 

študentské štipendiá a pôžičky od verejného subjektu alebo 
inštitúcie 

rozhodnutie o žiadosti o financovanie alebo 
potvrdenie o prijatí žiadosti 

4 Štúdium 
podanie pôvodnej žiadosti o prijatie na verejnú terciárnu 

vzdelávaciu inštitúciu 
potvrdenie o prijatí žiadosti 

5 Štúdium 
žiadosť o akademické uznanie diplomov, vysvedčení alebo 

iných dokladov o absolvovaní štúdia alebo kurzov 
rozhodnutie o žiadosti o uznanie 

6 Práca 
žiadosť o určenie uplatniteľných právnych predpisov 

súlade s hlavou II nariadenia (EÚ) č. 883/2004 (1) 
rozhodnutie o uplatniteľných právnych 

predpisoch 

7 Práca 
oznámenie o zmenách osobnej alebo pracovnej situácie 

osoby poberajúcej dávky sociálneho zabezpečenia, ktoré sú 
pre takéto dávky relevantné 

potvrdenie o prijatí oznámenia o takýchto 
zmenách 

8 Práca žiadosť o európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP) 
európsky preukaz zdravotného poistenia 

(EPZP) 

9 Práca podanie priznania k dani z príjmu potvrdenie o prijatí priznania k dani z príjmu 

10 Presťahovanie Registrácia zmeny adresy 
potvrdenie o odhlásení z predchádzajúcej 

adresy a o registrácii novej adresy 

11 Presťahovanie 

registrácia motorového vozidla, ktoré pochádza 
z členského štátu alebo je už zaradené do evidencie 

v členskom štáte, prostredníctvom štandardných 
postupov (2) 

doklad o prihlásení motorového vozidla do 
evidencie 

12 Presťahovanie 
získanie známok na používanie vnútroštátnej cestnej 

infraštruktúry: časových poplatkov (diaľničných známok), 
príjmový doklad o zaplatení mýta alebo 

diaľničnej známky alebo iný platobný doklad 
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 poplatkov za prejazdenú vzdialenosť (mýto), ktoré vydal 
verejný subjekt alebo inštitúcia 

13 Presťahovanie 
získanie emisnej známky, ktorú vydal verejný subjekt 

alebo inštitúcia 
príjmový doklad o zaplatení emisnej známky 

alebo iný platobný doklad 

14 Odchod do dôchodku 
uplatnenie nároku na dôchodkové a preddôchodkové dávky 

z povinných systémov 

potvrdenie o prijatí uplatnenia nároku alebo 
rozhodnutie o nároku na dôchodkové alebo 

preddôchodkové dávky 

15 Odchod do dôchodku 
žiadosti o informácie o údajoch týkajúcich sa dôchodku 

z povinných systémov 
vyhlásenie o údajoch o osobnom dôchodku 

16 
Začatie podnikateľskej činnosti, 
priebeh podnikateľskej činnosti 

a ukončenie podnikateľskej činnosti 

oznámenie o podnikateľskej činnosti, povolenia na výkon 
podnikateľskej činnosti, zmeny podnikateľskej činnosti 

a ukončenie podnikateľskej činnosti, ktoré sa netýka 
postupov v prípade platobnej neschopnosti alebo 

likvidácie, s výnimkou pôvodnej registrácie podnikateľskej 
činnosti v obchodnom registri a s výnimkou postupov 
týkajúcich sa založenia alebo akéhokoľvek následného 

podania zo strany spoločností alebo firiem v zmysle 
článku 54, druhého pododseku ZFEÚ 

potvrdenie o prijatí oznámenia alebo zmeny 
alebo žiadosti o povolenie podnikateľskej 

činnosti 

17 
Začatie podnikateľskej činnosti, 
priebeh podnikateľskej činnosti 

a ukončenie podnikateľskej činnosti 

registrácia zamestnávateľa (fyzickej osoby) v povinnom 
dôchodkovom systéme alebo systémoch poistenia 

potvrdenie o registrácii alebo identifikačné 
číslo sociálneho zabezpečenia 

18 
Začatie podnikateľskej činnosti, 
priebeh podnikateľskej činnosti 

a ukončenie podnikateľskej činnosti 

registrácia zamestnancov v povinnom dôchodkovom 
a poistnom systéme 

potvrdenie o registrácii alebo identifikačné 
číslo sociálneho zabezpečenia 

19 
Začatie podnikateľskej činnosti, 
priebeh podnikateľskej činnosti 

a ukončenie podnikateľskej činnosti 
podanie priznania k dani z príjmu právnických osôb 

potvrdenie o podaní priznania k dani z príjmu 
právnických osôb 

20 
Začatie podnikateľskej činnosti, 
priebeh podnikateľskej činnosti 

a ukončenie podnikateľskej činnosti 

oznámenie sociálnej poisťovni o ukončení zmluvy so 
zamestnancom s výnimkou postupov hromadného 

ukončenia pracovných zmlúv 
potvrdenie o doručení oznámenia 

21 
Začatie podnikateľskej činnosti, 
priebeh podnikateľskej činnosti 

a ukončenie podnikateľskej činnosti 
úhrada príspevkov na sociálne zabezpečenie zamestnancov 

príjmový doklad alebo iná forma potvrdenia 
o úhrade príspevkov na sociálne zabezpečenie 

zamestnancov 


