
Investičný plán životnej situácie
Kúpa a vlastnenie motorového vozidla



Zjednodušiť elektronickú komunikáciu občana so štátom pri riešení 

jeho životnej udalosti.

Podklad pre všetky investície do eGOV realizované z Plánu obnovy a 

odolnosti – komponent 17.  

Obsahom investičného plánu je:

• analýza súčasného stavu ŽS (biznis procesy, legislatíva, 
formuláre, IS),

• dizajn budúceho stavu ŽS (biznis procesy, legislatíva, formuláre, 
IS),

• analýza a definovanie zmien pre dosiahnutie želaného budúceho 
stavu ŽS,

• priorizácia – realizovateľnosť, pridaná hodnota, rozsah úprav na 
strane OVM

• implementačný plán

• backlog

Investičný plán

Definuje budúci – želaný stav 
životnej udalosti a zmeny pre jeho 
dosiahnutie



Prípravná fáza:

• Definovaný rozsah realizácie a postupu

• Definovaná ŽS na úrovni „customer journey“ a biznis procesov

• Identifikované relevantné OVM a iní stakeholderi

Mapovanie súčasného stavu:

• Validované a/alebo mapované procesy OVM

• Analyzované relevantné dáta a informácie

• Realizovaný používateľský prieskum

Návrh budúceho stavu:

• Vypracovaný dizajn budúceho stavu „customer journey“

• Definované potrebné zmeny, navrhnuté zmeny v procesoch OVM, 
elektronických službách a IS, legislatíve, formulároch.

• Pripravený návrh implementačného plánu

Schválenie návrhu Investičného plánu v prípravnej fáze projektu – podklad 

pre detailný dizajn a implementáciu zmien

Realizované 
projektové aktivity

Aktívna spolupráca s dotknutými 
OVM (MVSR, MDaV SR, SKP, NDS) 
počas celého cyklu projektu

22.11.2022

Príprava Implementačného plánu realizácie navrhovaných zmien:

• Detailizácia schválených zmien, kategorizácia na úroveň vlastníkov

• Dopadová analýza závislosti na bežiacich projektoch a systémoch OVM

• Vypracovaný Implementačný plán

1.7.2022

12/2022



Potrebná spolupráca:

ID Názov služby
Počet 
transakcií

Podiel na 
celkovom počte

Scope
projektu

1. Žiadosť o prevod držby vozidla 259 904 22% MUST

2.
Zápis nového držiteľa vozidla (služba je naviazaná 
na službu č. 1)

251 227 21,60% MUST

3. Priamy prevod držby vozidla (v rámci okresu) 141 230 12% MUST

4.
Prijatie vozidla od importéra (vozidlá čakajúce na 
1. prihlásenie občanom)

125 902 11% Backlog

5. Prihlásenie nového vozidla do evidencie 110 328 9,50% Backlog

6. Prijatie vozidla od obvodného úradu 84 115 7,20%
WILL NOT 
HAVE

7.
Neobchodný dovoz (individuálny dovoz vozidiel zo 
zahraničia)

82 697 7,10%
WILL NOT 
HAVE

8. Elektronický prevod držby vozidla autobazárom 18 179 1,60% Backlog

Od 1.1.2023 
jedna služba  



Pre koho? 

• Fyzická osoba, FO podnikateľ, 
jednoosobová S.R.O.

• Prevod držby vozidla (jazdené 
vozidlá) v rámci Slovenska

Začiatok ZŠ

Mám vybrané auto, potrebujem 
si ho kúpiť, overiť a vykonať 
zmenu držiteľa a vlastníka vozidla

• Kupujúci si overil vozidlo (právne vady, km, 
poistné udalosti)

• Bola vykonaná zmena držiteľa a vlastníka
• Mám nové ŠPZ (v prípade potreby) 

a technické preukazy (malý, veľký)
• PZP pôvodného držiteľa bolo automaticky zrušené
• Nový držiteľ je notifikovaný o platnosti STK a EK

Koniec ZŠ

Rozsah ŽS: Kúpa a vlastnenie motorového 
vozidla

Identifikované procesy v rámci analýzy AS IS stavu:
• Kúpa auta
• Overenie auta
• Predaj auta
• Prepis auta osobne (v rámci okresu)
• Prepis auta osobne (mimo okresu)
• Prepis auta elektronicky
• Prepis diaľničnej známky
• Pripomienka platnosti STK/EK

Optimalizované a zmenené procesy v TO BE stave:

• Overenie auta
• Prepis auta elektronicky
• Prepis diaľničnej známky
• Pripomienka platnosti STK/EK



Kľúčové zmeny

Responzívny dizajn služieb
Zjednodušenie úhrady 

správneho poplatku 
Zjednodušenie formulárov 

a predvypĺňanie údajov,
Centralizácia informácií
v osobnej zóne občana

Možnosť udelenia súhlasu pre 
kupujúceho na overenie vozidla

Komplexné overenie vozidla 
prostredníctvom jednotnej el. 

služby (parametre vozidla, STK, 
EK, blokácie, leasing)

Overenie PZP pri prepise
z databázy Slovenskej 

kancelárie poisťovateľov

Zjednodušenie splnomocnenia 
od kupujúceho  (avízo)

Automatické zrušenie PZP 
na základe údajov

z evidencie vozidiel

Prepis diaľničnej známky na 
nového vlastníka (odoslanie 

notifikácie do systému 
eZnámka)

Upozornenie na termín STK a 
EK v kalendári

a notifikácie

Zosúladenie dizajnu el. služieb 
s jednotným dizajn manuálom 

ID SK

1. Dizajn služieb

2. Splnomocnenie a overenie vozidla

3. Odbúranie byrokracie pre občana



• Zrozumiteľný návod a možnosti realizácie pre občana

• Základne informácie na jednom mieste – osobná zóna občana (Moje vozidlá)

• Odstraňovanie bariér – autentifikácia a autorizácia (mID a Remote signing)

• Jednoduchšia úhrada správneho poplatku

• Prístupnejšie elektronické služby

o Možnosť realizácie podania bez ohľadu na zariadenie a  miesto – „prepis na 

parkovisku“

• Minimalizácia úkonov na strane občana (výmena údajov medzi OVM – poistenie, 

diaľničná známka, STK, overenie vozidla)

Čo zlepšujeme

Proaktívny štát, ktorý v každej 
životnej situácii:
• hľadá a realizuje lepšie riešenia
• nečaká pasívne
• odbúrava bariéry
• aktívne komunikuje s občanom



• Detailizácia implementačného plánu so zapojenými OVM s ohľadom 

na prebiehajúce projekty, definovanie prípadných nových projektov pre 

účely implementácie zmien.

• Detailizácia schválených zmien na úroveň úloh s definovaním 

zodpovednosti, zdrojov a časového ohraničenia.

• Príprava prototypu a testovanie.

• Implementácia zmien prostredníctvom prebiehajúcich projektov a/alebo 

novovytvorených projektov

Nasledujúce aktivity

Aktuálna verzia investičného plánu 
bude doplnená o detailizovaný 
implementačný plán v spolupráci
s relevantnými stakeholdermi



Ďakujeme za pozornosť


