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Životné situácie
Mockup- návrh budúceho stavu



Strata a hľadanie zamestnania

Mockup



Nina má 37 rokov, ukončila vysokoškolské štúdium. Aktuálne 

po 7 rokoch stratila zamestnanie z dôvodu hromadného 

prepúšťania vo firme, kde pracovala. Predtým nikdy 

nepodnikala a zatiaľ ani neplánuje začať podnikať. Rozhodla sa 

zaevidovať na ÚPSVaR a hľadať si nové zamestnanie.

Zamestnávateľ Ninu odhlasuje zo sociálneho poistenia a Nine 

automaticky prichádza notifikácia s výzvou na zaradenie do 

evidencie uchádzačov o zamestnanie. Nina žiadosť otvára, je 

informovaná o jej povinnostiach a výhodách plynúcich z 

evidencie na úrade práce a prihlasuje sa do evidencie.

Úvod do 
scenára životnej 
situácie

Reprezentácia používateľa



Štefánikova 15, 011 05 Bratislava 
+ 421 2 2092 8XXX, kontakt@vicepremier.gov.sk

Proaktívna výzva občanovi zo strany štátu

na základe informácií zo Sociálnej 

poisťovne formou notifikácie cez aplikáciu

Slovensko v mobile.

Zaradenie do zoznamu 
uchádzačov o 
zamestnanie



Štefánikova 15, 011 05 Bratislava 
+ 421 2 2092 8XXX, kontakt@vicepremier.gov.sk

Po kliknutí na notifikáciu sa otvorí 

aplikácia Slovensko v mobile a používateľ 

sa prihlási na základe svojich 

preferencií, napr. cez biometrický údaj.

Zaradenie do zoznamu 
uchádzačov o 
zamestnanie



Štefánikova 15, 011 05 Bratislava 
+ 421 2 2092 8XXX, kontakt@vicepremier.gov.sk

Po prihlásení do aplikácie sa 

používateľovi zobrazí správa z ÚPSVaR 

ohľadom možnosti zaradenia do 

evidencie uchádzačov o zamestnanie spolu 

s dôležitými informáciami.

Zaradenie do zoznamu 
uchádzačov o 
zamestnanie



Štefánikova 15, 011 05 Bratislava 
+ 421 2 2092 8XXX, kontakt@vicepremier.gov.sk

Používateľ priamo v aplikácii vypĺňa

jednoduchú žiadosť.

Jednoduchá žiadosť
v mobile



Štefánikova 15, 011 05 Bratislava 
+ 421 2 2092 8XXX, kontakt@vicepremier.gov.sk

Na základe histórie v Sociálnej poisťovni

môžeme automaticky predbežne zistiť, či má o

bčan nárok na dávku v nezamestnanosti a 

v akej predpokladanej výške.

Automatické
vyhodnotenie nároku
na dávku v 
nezamestnanosti



Štefánikova 15, 011 05 Bratislava 
+ 421 2 2092 8XXX, kontakt@vicepremier.gov.sk

Na záver používateľ kontroluje zadané 

údaje a odosiela žiadosť.

Zároveň mu sprístupňujeme informácie o 

službách štátu pre konkrétnu životnú 

situáciu.

Kontrola a odoslanie 
žiadosti



Štefánikova 15, 011 05 Bratislava 
+ 421 2 2092 8XXX, kontakt@vicepremier.gov.sk

Všetky dôležité informácie prehľadne a na 

jednom mieste.

Dashboard občana



Štefánikova 15, 011 05 Bratislava 
+ 421 2 2092 8XXX, kontakt@vicepremier.gov.sk

Občanovi zobrazujeme na dashboarde 

okrem statických aj dynamické sekcie 

podľa životnej situácie, v ktorej sa práve 

nachádza.

Dynamické sekcie 
podľa životnej 
situácie



Štefánikova 15, 011 05 Bratislava 
+ 421 2 2092 8XXX, kontakt@vicepremier.gov.sk

Občan je notifikovaný o zmene stavu 

podaných žiadostí.

Notifikácie o stave 
žiadostí



Štefánikova 15, 011 05 Bratislava 
+ 421 2 2092 8XXX, kontakt@vicepremier.gov.sk

Občan je notifikovaný aj o termínoch jeho 

povinností. V tomto prípade o termíne na 

odovzdanie potvrdení o aktívnom hľadaní 

zamestnania.

Notifikácie o 
blížiacich sa 
termínoch



Štefánikova 15, 011 05 Bratislava 
+ 421 2 2092 8XXX, kontakt@vicepremier.gov.sk

Z aplikácie je možne priamo nahrať 

potvrdenia o aktívnom hľadaní 

zamestnania viacerými spôsobmi.

Odovzdanie 
potvrdení priamo z 
mobilu



Štefánikova 15, 011 05 Bratislava 
+ 421 2 2092 8XXX, kontakt@vicepremier.gov.sk

Pri prepojení s portálom Služby 

zamestnanosti ÚPSVaR je možné 

zoskenovať QR kód a pozíciu jednoducho 

napárovať. Otvára to priestor na pokročilé 

štatistiky.

Integrácia s 
existujúcimi 
portálmi



Štefánikova 15, 011 05 Bratislava 
+ 421 2 2092 8XXX, kontakt@vicepremier.gov.sk

Po opätovnej registrácii občana v Sociálnej 

poisťovni ho automaticky vyraďujeme z 

evidencie a notifikujeme ho.

Automatické 
ukončenie životnej 
situácie



Štefánikova 15, 011 05 Bratislava 
+ 421 2 2092 8XXX, kontakt@vicepremier.gov.sk

Čo je ešte v scope tejto 
ŽS

Proaktívne služby :

• Možnosť podať odvolanie voči rozhodnutiu

• Ďalšie možné notifikácie zo Sociálnej poisťovne súvisiace s touto ŽS

• Možnosť výberu príslušného úradu práce podľa miesta aktuálneho bydliska

Návody k ďalším službám ÚPSVaR - krokovník + odporúčania:

• Príspevky na dochádzanie za prácou, pri hľadaní práce

• Príspevky na rekvalifikačné kurzy

• Príspevky na vykonanie absolventskej praxe prípadne na SZČO



Štefánikova 15, 011 05 Bratislava 
+ 421 2 2092 8XXX, kontakt@vicepremier.gov.sk

• Evidencia bez potreby osobného kontaktu skutočne elektronicky

• Proaktívne notifikácie - štát nečaká, štát komunikuje

• Zvýšenie informovanosti občana - o jeho možnostiach a povinnostiach 

ako aj o stave jeho žiadostí

• Zjednodušenie formulárov, zníženie počtu formulárov - predvyplnenie 

údajov, ktoré štát má

• Umožnenie výberu úradu práce, podľa aktuálneho miesta bydliska –

centrum záujmu občana

Čo zlepšujeme



Kúpa nehnuteľnosti na bývanie

Mockup



Filip má 28 rokov a má pocit, že jeho zamestnanie je stabilné. 

Nakoľko býva v podnájme, rozhodol sa kúpiť si prvý byt. Má 

už niečo ušetrené no nevie, či mu vystačia financie a tiež 

nevie, na čo všetko treba počas kúpy bytu myslieť. Tak googli 

"kúpa bytu postup", kde nájde aj odkaz na stránku 

slovensko.sk

Úvod do 
scenára životnej 
situácie

Reprezentácia používateľa



Kúpa nehnuteľnosti je pre mnohých zložitý 

a stresujúci proces s množstvom krokov. 

Preto ľudia vyhľadávajú informácie, tipy a 

rady na rôznych kanáloch.

V rámci portálu Slovensko.sk poskytneme 

občanom komplexné informácie na 

jednom mieste.

Informácie pre 
občanov vo forme 
návodov



Návody obsahujú informácie aj mimo 

samotných služieb štátu, aby mali občania 

komplexný prehľad o životnej situácií a o 

tom, s čím sa môžu v bežnej praxi stretnúť.

Komplexné a 
praktické informácie



V rámci prezentovaného mockupu

predpokladáme, že Filip využije služby realitnej 

maklérky, ktorá pomôže s prípravou kúpnej 

zmluvy. Tiež podáva prostredníctvom portálu 

slovensko.sk Návrh na vklad do katastra 

nehnuteľností, ktoré elektronicky podpisujú 

obe strany.

Scenár

Scenár životnej udalosti



Jednoduché podanie elektronickou 

formou s integrovaným vyhľadaním 

nehnuteľností. Podanie je možné podpísať 

viacerými stranami elektronicky, bez 

nutnosti navštíviť úrad, alebo 

splnomocňovať tretiu osobu.

Návrh na vklad do 
katastra 
nehnuteľností



Po odoslaní podania systém vyzve na 

úhradu kolku platobnou kartou, 

prostredníctvom QR kódu alebo klasickým 

bankovým prevodom.

Online úhrada 
kolkov



Po podaní návrhu na vklad je potrebné ho 

podpísať oboma stranami – predávajúcou 

aj kupujúcou. Obom príde do el. schránky 

správa, v ktorej tak môžu priamo urobiť.

Obdržanie návrhu na 
vklad do katastra 
nehnuteľností na 
podpis



Až po podpise všetkými stranami sa návrh 

posúva na spracovanie Okresnému úradu 

– katastrálny odbor.

Elektronický podpis 
návrhu na vklad do 
katastra nehnuteľností



Občan je vždy notifikovaný o zmene stavu 

jeho alebo jej podania, čím eliminujeme 

dopyty na OVM.

Notifikácie o stave 
podaní



V detaile podania okrem aktuálneho stavu 

občan vidí aj postupnosť nasledujúcich 

krokov, takže presne vie, kde v procese sa 

aktuálne nachádza.

Stav podania a 
nasledujúce kroky



Občan sa v rámci aplikácie jednoducho 

dostane k detailu nehnuteľnosti, kde nájde 

svoje povinnosti, napr. platbu daní z 

nehnuteľnosti. Avšak nájde tu aj rôzne 

praktické tipy po kúpe nehnuteľnosti.

Detail nehnuteľnosti



Občanovi na dashboarde pribudne sekcia s 

nehnuteľnosťami, ktoré vlastní. Odtiaľto sa 

dostáva k detailu nehnuteľnosti.

Dashboard občana



Proaktívne služby prípadne elektronické formuláre :

• Ohlasovňa pobytu

• Odvoz komunálneho odpadu

• Daň z nehnuteľností - občan podá daňové priznanie na základe 

predvyplneného daňového priznania, následne dostane v správnom 

čase notifikáciu s možnosťou platby

Návody k službám tretích strán - krokovník + odporúčania:

• Správa bytových domov

• Elektrina, plyn, operátori

• Koncesia - RTVS

• Ohlásenie drobných stavieb - prerábky

Čo je ešte v scope 
tejto životnej situácii



• Proaktívne notifikácie - štát nečaká, štát komunikuje

• Zvýšenie informovanosti občana - o jeho možnostiach a povinnostiach ako aj o 

stave jeho žiadostí

• Zjednodušenie formulárov, zníženie počtu formulárov - predvyplnenie údajov, 

ktoré štát má

• Zníženie chýb na vstupoch - návrh na vklad, daňové priznanie k dani z 

nehnuteľnosti

• Proaktívnymi notifikáciami a možnosťami platby zvýšenie výberu daní z 

nehnuteľnosti a taktiež zvýšenie počtu prihlásených obyvateľov na trvalý pobyt

Čo zlepšujeme



Prepis vozidla
Mockup



ŽS 4. Kúpa a vlastníctvo auta
Výstupy kvalitatívnych rozhovorov a guerilla výskum

• Proces kúpy a prepisu vozidla je komplikovaný.

• 60 % respondentov nevedelo o možnosti elektronicky prihlásiť vozidlo. 88 % by v budúcnosti 

preferovalo použitie el. služieb.

• 80 % respondentov ohodnotili kúpu a prepis vozidla ako podpriemerný až priemerný.

• Respondenti očakávajú od el. podania, že bude rýchlejšie, jednoduchšie a intuitívnejšie v 

porovnaní s podaním fyzickým.

• Klienti očakávajú jednotný a jasný zdroj informácií k procesu prepisu a kúpy vozidla.



Milan (35) sa rozhodol po 10tich rokoch vymeniť svoje staré 

auto za nové. Aby si ho mohol dovoliť, potrebuje však najprv 

staré predať. Uverejní inzerát na inzertných portáloch a 

čaká, kým sa mu ozve potenciálny kupec.

Martin (21) chce aktívne tráviť svoj voľný čas. Rozhodne sa 

urobiť si "vodičák" a kúpiť staršie auto. Na “bazoši“ nájde 

Milanov inzerát a jeho auto sa mu zapáči.

Martin a Milan si spolu zavolajú, dohodnú detaily kúpy 

a následne sa spoločne stretnú pri obhliadke vozidla.

Úvod do 
scenára životnej 
situácie

Reprezentácia používateľa



Návod ako prepísať vozidlo elektronicky 

našiel cez Google na stránke Slovensko.sk 

a zistil, že elektronickým prepisom ušetria 

čas a peniaze. Službu bude možné využiť aj 

priamo v mobile.

Milan chcel prepis urobiť 
na inšpektoráte, ale 
Martin našiel návod ako 
auto jednoducho prepísať 
elektronicky.

Martin

Web



V osobnej zóne v časti „Moje vozidlá“ si 

Milan zobrazí detail predávaného 

vozidla, kde môže využiť službu k prepisu 

auta.

Milan sa prihlási do 
osobnej zóny, kde vidí  
prehľad svojich vozidiel. 
Klikne na tlačidlo 
„prepísať vozidlo“.

MilanAPP



Milan je v aplikácii prihlásený. Všetky 

známe údaje sú vo formulári predvyplnené 

a je nutné vyplniť už iba údaje o novom 

majiteľovi vozidla.

V mobile vyplní jednoduchú 
žiadosť na prevod držby 
vozidla, ktorú potvrdí 
elektronickým podpisom.

MilanAPP



Pri prepise vozidla je Martin povinný 

uhradiť správny poplatok a taktiež mať 

uzatvorené povinné zmluvné poistenie.

Kupujúcemu do 
schránky príde výzva 
na potvrdenie prevodu 
držby vozidla. 

MartinAPP



Služba poskytuje platobnú bránu na 

pohodlnú a okamžitú úhradu správnych 

poplatkov tak, ako sú používatelia zvyknutí 

z e-commerce riešení.

Výzvu dokončí zaplatením 
správneho poplatku 
využitím platobnej brány 
v mobile.

MartinAPP



Proaktívna komunikácia jednotlivých 

úkonov prostredníctvom notifikácií priamo 

v mobile.

Milan nemusí riešiť zánik PZP či 
havarijnej poistky a ani prepis 
diaľničnej známky. Martin 
nemusí dokladovať uzatvorenie 
PZP a ani havarijnej poistky či 
prepis diaľničnej známky.

Milan

APP



Dokumenty uložené v aplikácii budú 

dostupné aj bez internetového pripojenia.

Doručenie notifikácie 
o úspešnom prevode. 
Doručenie el. „technického 
preukazu“ a dokumentov 
súvisiacich s prepisom vozidla.

Martin

APP



Prevod úspešne ukončia 
odovzdaním kľúča, 
„veľkého technického 
preukazu“ a prevodom 
peňazí.



Martin odchádza v jeho 
novom aute a Milan je 
spokojný, že prepis 
vyriešil priamo na 
mieste.



Kde overiť vozidlo, ako inzerovať, vzory dôležitých 

dokumentov, na čo si dať pozor, nastavenie 

notifikácie o exspirácii technickej kontroly, kde 

vybaviť PZP.

Pri prepise budú mať obe 
strany k dispozícii množstvo 
užitočných informácií a 
návodov.

Web



ŽS 4. Kúpa a vlastníctvo auta - Čo zlepšujeme

• Zosúladenie dizajnu podľa ID SK

• Realizácia podaní aj cez telefón

• Zjednodušenie úhrady správneho poplatku (využitím platobnej brány - aj v mobile)

• Zjednodušenie formulárov a predvypĺňanie údajov, ktoré štát má

• Vybrané doklady od vozidla dostupné v mobile

Zvýšenie informovanosti občana:

• Proaktívne notifikovanie občana o stave jeho žiadosti, štát nečaká, štát komunikuje

• Prehľadné návody a informácie na jednom mieste

V diskusii s OVM (MVSR, MDaV SR, SKP)

• Overenie PZP pri prepise (bez potreby dokladovania zo strany občana)

• Automatické odoslanie informácie o zmene vlastníka do poisťovne (zrušenie PZP a HP)

• Automatický prepis diaľničnej známky na nového vlastníka (predvypĺňanie údajov vo formulári/integrácia na systém eZnámka)

• Zjednodušenie splnomocnenia od kupujúceho



Založenie živnosti
Mockup



ŽS 3. Chcem podnikať
Výstupy kvalitatívnych rozhovorov

• Proces zakladania podnikania je vnímaný negatívne kvôli časovej náročnosti.

• Absencia jednotného portálu s kompletnými návodmi, postupmi a možnosťou zariadiť všetko na jednom mieste.

• Absencia auto-korekcie formulárov - v súčasnosti je možné odoslať „chybné/nedostatočné“ podanie.

Chybné podania predlžujú proces – je nutná ďalšia komunikácia s občanom pri odstraňovaní nedostatkov.

• Nedostatočná digitálna osveta - občania nevedia, že si musia eSchránku aktivovať na doručovanie.

• Absencia integrácií - úradníci ťažko dohľadávajú potvrdenia o zaplatení správnych poplatkov a nemusia stihnúť zákonné lehoty



Filip má 25 rokov a práve ukončil svoje štúdium na vysokej 

škole. V rámci štúdia aj vo voľnom čase sa venuje 

programovaniu. Po štúdiu si hľadá uplatnenie ako 

programátor. Keď mu kamaráti ponúknu možnosť 

naprogramovať pre ich rozbiehajúci sa biznis webovú stránku 

a aplikáciu, Filip sa hneď tejto príležitosti chopí. Filip hľadá 

formu akou by ich spoluprácu sformalizoval – fakturácia.

Úvod do 
scenára životnej 
situácie

Reprezentácia používateľa



V rámci portálu Slovensko.sk poskytneme 

občanom komplexné informácie na 

jednom mieste.

Jednoduché a prehľadné návody pomôžu 

občanom zorientovať sa v problematike.

Filip si vyhľadá všetky 
potrebné informácie 
o podnikaní na portáli 
slovensko.sk

WEB



Na portáli Slovensko.sk nájde Filip 

prehľadný návod ako o živnosť požiadať.

Rozhodne sa pre 
založenie živnosti, ktorá 
najlepšie vyhovuje jeho 
potrebám

WEB



Z návodu používateľa presmerujeme 

priamo na jednoduchú elektronickú 

službu, ktorú dokáže vyplniť ako na 

desktope, tak na mobile.

Vyplní jednoduchý 
formulár na 
ohlásenie živnosti

WEB



Filip použije svoju aktivovanú aplikáciu 

Slovensko v mobile a elektronický OP s NFC 

čipom a autorizuje svoje podanie.

Filip autorizuje svoje 
podania pomocou 
kvalifikovaného 
elektronického 
podpisu (KEP)

WEB

APP



V rámci služby samotnej bude možné 

priamo zaplatiť jednotlivé poplatky 

tak, ako sú používatelia zvyknutí z e-

commerce riešení.

Zaplatí všetky poplatky 
pomocou integrovanej 
platobnej brány

WEB



APP

Prihlási ho na zdravotné poistenie, zaregistruje na daňovom 

úrade (DIČ), ponúkne mu informácie ohľadne registrácie na 

DPH, skontroluje povinnosť platiť sociálne odvody respektíve 

mu ponúkne možnosť platiť dobrovoľné poistné a poskytne 

mu informácie ohľadne otvorenia prevádzkárne (RÚVZ, 

obce, eKasa).

Filipa automaticky štát prihlási 
tam, kde je to nevyhnutné a 
zašle mu o tom notifikácie



Používateľ si môže v akomkoľvek bode 

procesu skontrolovať stav svojej 

žiadosti/podania. Prehľadne vidí, či už bol 

zaregistrovaný do ZP, prípadne či mu bol 

už vystavený elektronický ŽL.

Stav svojho podania si 
môže kedykoľvek 
preveriť v osobnej 
zóne občana

WEB



Po spracovaní žiadosti je automaticky 

používateľovi doručený elektronický ŽL, 

ktorý môže následne použiť.

Po ukončení procesu je 
Filipovi do schránky 
doručený elektronický 
živnostenský list

WEB

APP



APP

Elektronický živnostenský list si občan 

môže uložiť do svojej aplikácie Slovensko

v mobile aj na offline použitie.

Filip si ho ukladá medzi 
svoje dokumenty v 
aplikácii Slovensko v 
mobile tak, aby ho mal 
vždy "po ruke".



Filip má všetko potrebné na to, aby mohol 

začať podnikať a začal fakturovať 

odvedenú prácu.

Filip začína podnikať



ŽS 3. Chcem podnikať
Čo zlepšujeme

• Zosúladenie dizajnu podľa ID SK

• Realizácia podaní aj cez smartfón

• Zjednodušenie úhrady správneho poplatku (využitím platobnej brány - aj v mobile)

• Zjednodušenie formulárov a predvypĺňanie údajov, ktoré štát má

• Zvýšenie informovanosti občana

• Proaktívne notifikovanie občana o stave jeho žiadosti, štát nečaká, štát komunikuje

• Prehľadné návody a informácie na jednom mieste



Založenie s.r.o.
Mockup



ŽS 3. Chcem podnikať
Výstupy kvalitatívnych rozhovorov

• Proces zakladania podnikania je vnímaný negatívne kvôli časovej náročnosti.

• Absencia jednotného portálu s kompletnými návodmi, postupmi a možnosťou zariadiť všetko na jednom 

mieste.

• Absencia auto-korekcie formulárov - v súčasnosti je možné odoslať „chybné/nedostatočné“ podanie.

Chybné podania predlžujú proces – je nutná ďalšia komunikácia s občanom pri odstraňovaní nedostatkov.

• Nedostatočná digitálna osveta - občania nevedia, že si musia eSchránku aktivovať na doručovanie.

• Absencia integrácií - úradníci ťažko dohľadávajú potvrdenia o zaplatení správnych poplatkov a nemusia 

stihnúť zákonné lehoty



Michal (32) vyštudoval Fakultu telesnej výchovy a športu UK v 

Bratislave. Je vášnivý športovec. Aktívne pôsobí v 

bedmintonovom klube Spoje Bratislava a Slovenskom zväze 

bedmintonu. Pri kontakte s rodičmi a hráčmi dostáva 

množstvo otázok na kvalitné bedmintonové vybavenie. Vycíti 

v tom príležitosť a keďže má s dodávateľmi bedmintonových 

potrieb dobré vzťahy, rozhodne sa otvoriť si e-shop s 

profesionálnym bedmintonovým vybavením.

Úvod do 
scenára životnej 
situácie

Reprezentácia používateľa



V rámci portálu Slovensko.sk poskytneme 

občanom komplexné informácie na 

jednom mieste.

Jednoduché a prehľadné návody pomôžu 

občanom zorientovať sa v problematike.

Michal si vyhľadá 
všetky potrebné 
informácie na portáli 
slovensko.sk

WEB



V rámci portálu Slovensko.sk poskytneme 

občanom komplexné informácie na 

jednom mieste.

Jednoduché a prehľadné návody pomôžu 

občanom zorientovať sa v problematike.

Dostane sa na
jednoduchý návod 
založenia s.r.o. online

WEB



Z návodu používateľa presmerujeme 

priamo na jednoduchú elektronickú 

službu, ktorú dokáže vyplniť ako na 

desktope, tak na mobile.

Využije elektronickú službu
OR SR a zapíše novú 
spoločnosť do registra 
online

WEB



Proaktívna elektronická služba umožní 

vykonať všetky legislatívou vyžadované 

procesné kroky pomocou jedného 

formulára.

Služba mu ponúkne
automatické
vygenerovanie
spoločenskej zmluvy

WEB



Michal použije svoju aktivovanú 

aplikáciu Slovensko v mobile a 

elektronický OP s NFC čipom a autorizuje 

svoje podanie.

Michal autorizuje 
svoje podania 
pomocou kvalifikovaného
elektronického podpisu 
(KEP)

WEB



Tak ako je Michal zvyknutý z bežných 

e-commerce a online riešení, môže všetky 

potrebné poplatky zaplatiť priamo v 

procese žiadosti.

Na konci žiadosti Michal 
zaplatí všetky potrebné 
poplatky cez integrovanú 
platobnú bránu

WEB



Michala štát automaticky zaregistruje 

na živnostenskom úrade, prihlási na zdravotné 

poistenie a na sociálne odvody, zaregistruje 

ho na daňovom úrade (DIČ) a ponúkne mu 

informácie ohľadne registrácie na DPH či 

zriadenia eKasy.

Michala štát 
automaticky prihlási tam, 
kde je to nevyhnutné 
a zašle mu o 
tom notifikácie

WEB

APP



Po úspešnom zápise do OR SR je Michalovi 

do elektronickej schránky zaslané 

potvrdenie vrátane všetkých potrebných 

dokumentov a príloh a taktiež Michalovi 

príde notifikácia o doručenej správe.

Do elektronickej schránky 
je Michalovi doručené 
potvrdenie o zápise 
do OR SR

WEB

APP



Do dokumentov sú Michalovi uložené 

všetky potrebné potvrdenia vrátane 

aktualizovaného výpisu z OR SR.

Do šanónov sú Michalovi 
uložené všetky potrebné 
dokumenty v elektronickej 
podobe

APP



Michal má všetko potrebné na to, aby 

mohol začať podnikať, spustiť svoj e-shop

s bedmintonovým vybavením a postupne 

začal prijímať prvé objednávky.

Michal začína podnikať



ŽS 3. Chcem podnikať
Čo zlepšujeme

• Zosúladenie dizajnu podľa ID SK

• Realizácia podaní aj cez smartfón

• Zjednodušenie úhrady správneho poplatku (využitím platobnej brány - aj v mobile)

• Zjednodušenie formulárov a predvypĺňanie údajov, ktoré štát má

• Zvýšenie informovanosti občana

• Proaktívne notifikovanie občana o stave jeho žiadosti, štát nečaká, štát komunikuje

• Prehľadné návody a informácie na jednom mieste

• Jednokrokové založenie jednoosobovej s.r.o. (bez potreby si najprv založiť živnosť, živnosť sa založí 

automaticky)




