
Kam kráča NASES
Aby ste mohli viesť,

musíte ísť v čele.



Redizajn schránok a UPVS









1. Vlastné označovanie správ – označenie správy ako neprečítanej

2. Pridať čas k správam

3. Filter (rôzne kategórie, ako neprečítané)

4. Overenie správnosti nastavených kontaktných údajov (overovací e-
mail a SMS)

5. Podpisovanie príloh a správy jedným podpisom 

6. Adresár s najpoužívanejšími adresami

7. Notifikácie na viac telef. čísiel

8. Mobilná aplikácia 



Modernizácia UPVS



1. Portfólio klienta zložené z personalizovaných widgetov
zobrazujúcich moje dáta a informácie z vybraných rezortných IS

2. Proaktívne ponúkanie služieb viažucich sa na zobrazené dáta

3. Responzívny dizajn – multikanálový prístup

4. Nové riešenie pre tvorbu formulárov

5. Vyhodnocovanie spätnej väzby používateľov

6. Nové spôsoby podpory používateľov



Zmeny UPVS vyvolané 
zmenami legislatívy



1. 105 zmien vyplývajúcich z novelizácie Zákona č. 305/2013 Z. z. 
e-Governmente + ďalšie desiatky zmien z iných právnych aktov

2. Implementácia rozdelená do viacerých projektov

3. Centrálne úradné doručovanie ako jeden z projektov

4. Redizajn architektúry UPVS

5. Migrácia do vládneho Cloudu



Evidencia rozhodnutí



1. Koncept jeden krát a dosť nie je možné naplniť jedným riešením

2. Unikátny referenčný identifikátor k rozhodnutiu

3. Vytvorenie registra metadát rozhodnutí

4. Nástroje umožňujúce zobraziť a pripojiť moje rozhodnutia k mojim 
podaniam



Platba kartou



1. Od začiatku roka je možné zaplatiť kartou za elektronické služby 
štátnej správy, pričom v súčasnej dobe je možné zaplatiť za služby 
MV SR a NASESu

2. Pripravujú sa pripojenia ďalších subjektov vrátane samosprávy

3. Prechod na Online Certificate Status Protocol

4. Príprava nových funkcionalít pre tvorbu číselníka poplatkov



Ďalšie a ďalšie projekty



1. Centrálny informačný systém štátnej služby

2. Open dáta 2.0

3. Govnet 2.0 a telekonferencia

4. Rozvoj eDemokracie

5. Mobilná identifikácia a autorizácia

6. EIDAS

7. eFaktúry

8. Prevydávanie certifikátov cez web



Nový prístup k Vám



1. Aktívny prístup ku komunikácii s Vami

2. Key account manažéri

3. Pravidelné stretnutia, školenia, mítingy

4. Zjednodušenie procesu integrácie

5. Zrýchlenie procesu registrácie formulárov

6. Zvažujeme vytvorenie elektronickej aplikácie pre zadávanie 
požiadaviek



Čo očakávame od Vás



1. Udržiavanie kontentu k vašim elektronickým službám 

2. Aktívna spolupráca pri nábehu CUD do prevádzky

3. Podieľanie sa na príprave normy pre tvorbu metadát k 
rozhodnutiam

4. Zintenzívnenie napĺňania stratégie Open Dáta

5. Postupné integrovanie sa na platbu kartou za vaše elektronické 
služby



Ďakujem za pozornosť.


