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Východiská projektu

• 1069 miest správnych orgánov, súdov a prokuratúry, kde sa vyberajú správne a súdne poplatky

• Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 

71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov, v znení neskorších predpisov je 

možné správne a súdne poplatky uhrádzať kolkovou známkou, v hotovosti, poštovým poukazom alebo

prevodom z účtu.

• Procesy spojené s jednotlivými formami nie sú jednotné

• Paralelná existencia centralizovaného systému platenia (kolkové známky) s decentralizovaným systémom

(hotovosť na úrade, bankový prevod), 

• Neexistencia centrálnej evidencia o uhradených poplatkoch a poskytnutých službách

• Existujúci stav nepodporuje budovanie elektronizácie služieb verejnej správy, nakoľko neumožňuje plne

elektronické poskytnutie služby vrátane elektronickej platby. 



Ciele komplexnej služby eKolok

Nasadenie služby eKolok umožní

• ukončenie používania papierových kolkov na konci 2014 

• všetky úhrady správnych a súdnych poplatkov budú zaevidované / spracované v centrálnom 

systéme pre platby a evidenciu súdnych a správnych poplatkov (IS PEP)

• všetky úhrady správnych a súdnych poplatkov budú vybrané na zberný účet strategického 

partnera (Slovenskú Poštu, a.s.)

• všetky úhrady správnych a súdnych poplatkov budú následne zúčtované do štátnej pokladne

• okamžitý prehľad pre MF a Úrady, aké poplatky boli v rámci systému vybraté

Projekt nerieši len náhradu papierových kolkov, ale celkovo centralizáciu úhrad správnych a súdnych poplatkov



Prístup k návrhu a implementácii 

riešenia služby eKolok
Cieľová skupina Kľúčové princípy

Poplatník – primárny zákazník služby eKolok • Jednoduchá a rýchla obsluha zariadení

• Odstránenie situácii, kedy občan sám nevie vyhodnotiť ďalší postup

• Rozšírenie možností platby priamo na úrade (vrátane bezhotovostnej platby)

Úradník/referent – najviac dotknutý subjekt implementáciou 

služby eKolok

• Minimalizácia nutných potrebných úkonov

• Zachovanie a zautomatizovanie zabehnutých procesov (predpis -> platba)

• Odstránenie platobných úkonov u úradníkov/referentov

• Zabezpečenie biznis kontinuity na úradoch

MF SR – finálny zákazník informačného systému pre platby 

a evidenciu správnych a súdnych poplatkov 

• Komplexné pokrytie výber všetkých súdnych a správnych poplatkov (náhrada 

papierových kolkov, bezhotovostné platby, hotovostné platby v pokladni úradu)

• Presné vykazovanie zakúpených a spotrebovaných poplatkov (typ poplatku, suma, 

úrad)

Strategický partner • Prevádzková udržateľnosť riešenia

• Minimalizácia dôvodov pre sťažnosti a reklamácie

• Minimalizácia servisnej a prevádzkovej rôznorodosti

• Zabezpečenie bezpečnosti riešenia



Súhrn možností, ako uhradiť správne alebo súdne 

poplatky po ukončení predaja papierových kolkov

Nový platobný systém E-KOLOK predstavuje úplne nový 
koncept platenia správnych a súdnych poplatkov, reflektuje charakter 
jednotlivých poplatkov resp. typu agendy.

1-2. Výber a uhrada poplatku pred podaním agendy (primárne MV SR -
oddelenia dokladov, dopravné inšpektoráty)

Občan si pred podaním žiadosti, vyberie na KIOSKU (neskôr aj na MOBILNEJ 
APLIKÁCII) z vybraného stromu služieb poplatok  a uhradí ho (hotovosť/karta). 

Potvrdenku, ktorú vydá kiosk resp. zobrazí mobilná aplikácia následne predloží 
pracovníkovi úradu, ktorý ju následne overí a spotrebuje.



Súhrn možností, ako uhradiť správne alebo súdne 

poplatky po ukončení predaja papierových kolkov

3. Poplatok určí pracovník úradu/súdu, vydaný predpis následne občan uhradí
Pracovník úradu vyberie v centrálnom systéme prostredníctvom MSP (Modul správy poplatkov) 
relevantné poplatky, ktoré súvisia s podanou žiadosťou a občanovi vystaví predpis. Predpis je 
možné uhradiť:

a) Priamo na úrade – využívané na úradoch kde je predpoklad okamžitého vybavenia žiadosti 
• na kiosku, 
• u pracovníka úradu prostredníctvom SW pokladne
• mobilnou aplikáciou

b) Mimo úradu – informácia o zaplatení je vyhľadateľná v systéme MSP
• bankovým prevodom
• na pobočke Slovenskej Pošty, poštovou poukážkou



Súhrn možností, ako uhradiť správne alebo súdne 

poplatky po ukončení predaja papierových kolkov

4. Úhrada poplatku na pobočke Slovenskej pošty
Pre občana, ktorý nepodáva podanie osobne na úrade alebo súde ale poštou zostáva 
k dispozícii možnosť zaplatiť na pošte a podať. Po obdržaní podania pracovník úradu v 
centrálnom systéme vyberie službu a urobí spotrebu poplatku.

Občan/firma požiada pracovníka pošty na priehradke o úhradu poplatku v hotovosti alebo 
kartou vo vybranej nominálnej hodnote: 0,50 Eur, 1 Euro, 3 Eurá, 5 Eur, 10 Eur, 20 Eur, 50 Eur, 
100 Eur. Pracovník pošty vydá občanovi/firme – Potvrdenie o úhrade poplatku (Nominálnu 
potvrdenku), ktorú použije na príslušnom úrade.

Tento spôsob je dočasne možné použiť počas obdobia v ktorom budú úrady a súdy vybavované 
prístupmi do systému E-KOLOK.

5. Výber poplatku prostredníctvom rezortného portálu
Občan podáva podanie elektronicky prostredníctvom portálu, obdrží platobné inštrukcie resp. 
predpis, ktorý je možné uhradiť mobilnou aplikáciou (info o platbe okamžite), prevodom (info o 
platbe po prípise prostriedkov na účet). Je možná aj úhrada na kiosku resp. úrade.



Financovanie implementácie služby 

eKolok

Investičné náklady

tis. EUR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

IS PEP 5,277       -                -                -                600           -                -                -                600           -                -                

Front-office modul 1,898       -                -                -                600           -                -                -                600           -                -                

Platobný front end 4,807       -                -                2,761       -                2,046       2,761       -                -                2,601       2,046       

Investičné náklady SPOLU 11,982     -                -                2,761       1,200       2,046       2,761       -                1,200       2,601       2,046       

Prevádzkové náklady

tis. EUR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

IS PEP -                505           505           505           505           505           505           505           505           505           505           

Front-office modul -                157           157           157           157           157           157           157           157           157           157           

Platobný front end -                948           948           948           948           948           948           948           948           948           948           

Prevádzkové náklady SPOLU -                1,609       1,609       1,609       1,609       1,609       1,609       1,609       1,609       1,609       1,609       

Transakčné náklady

tis. EUR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Odvoz hotovosti - kiosky -                2,020       2,020       1,980       1,980       1,980       1,939       1,939       1,899       1,899       1,899       

Kartové poplatky -                410           451           492           533           574           615           656           697           738           779           

Bankové poplatky -                205           287           369           451           533           615           697           779           861           943           

Transakčné náklady SPOLU -                2,635       2,758       2,841       2,964       3,087       3,169       3,292       3,375       3,498       3,621       

Iné náklady

Náklady na dotlač kolk. známok v prechodnom období 8,700       5,000       -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Náklady SPOLU 20,682     9,244       4,367       7,211       5,773       6,742       7,540       4,901       6,184       7,708       7,276       

Z toho

- IS PEP 5,277       505          505          505          1,105       505          505          505          1,105       505          505          

- ostatné časti systému E-kolok 6,705       3,740       3,863       6,707       4,668       6,237       7,035       4,397       5,079       7,203       6,771       

- náklady na dotlač kolk. známok 8,700       5,000       -                -                -                -                -                -                -                -                -                



Aktuálny stav nasadenia služby eKolok

Ukončené aktivity:

 Centrálny systéme pre platby a evidenciu súdnych a správnych poplatkov (IS PEP) v produkčnej prevádzke

 integrácia z jednotlivými front-end zariadeniami

 vypublikované rozhranie pre integráciu jednotlivých agendových systémov rezortov

 integrácia s Ústredným Portálom Verejnej Správy (prihlásenie/autentifikácia úradnikov, rozhranie z MEP)

 Front-end zariadenia služby eKolok v prevádzke

 Kiosky – samobslužné zariadenia pre výber a úhradu poplatku občanom

 Modul správy poplatkov – front end aplikácia pre úrady

 Používanie papierových kolkov ukončené na konci roku 2014

Prebiehajúce aktivity:
 Front-end zariadenia služby eKolok

 Nasadenie SW pokladne – alternatívny scenár pre úhradu poplatku na úrade 

 Nasadenie Mobilnej aplikácie – alternatívny scenár pre výber a bezhotovostnú úhradu poplatku 

 Prepojenie Front End systému prevádzkovateľa na IS PEP – umožní elimináciu scenára nominálnych 

potvrdení

 Optimalizácia jednotlivých zariadení pre vyšší komfort občana


