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Predstavenie projektu:
- Novela zákona 305/2013 – eGOV zákon, §31a zavádza povinné 

centrálne listinné doručovanie úradných zásielok

- Správca modulu elektronického doručovania (MED) je UVSR, 
zabezpečením prevádzky bola poverená organizácia NASES

- Správca MED zabezpečuje vyhotovenie elektronického úradného 
dokumentu, vrátane jeho príloh, v listinnej podobe vrátane 
identifikácie toho, kto elektronický úradný dokument autorizoval a 
informácie o spôsobe autorizácie a čase autorizácie

- OVM zodpovedá za obsah elektronického úradného dokumentu do 
momentu jeho odoslania správcovi modulu elektronického 
doručovania

- Správca MED zodpovedá v rozsahu prevzatého elektronického 
úradného dokumentu za správne vyhotovenie jeho listinného 
rovnopisu a za včasné a riadne odovzdanie na poštovú prepravu

- Poštový podnik zodpovedá za poštovú prepravu a potvrdzuje 
doručenie formou informácie o výsledku doručenia.



Súvisiaca legislatíva

- UPVII: Vyhláška pre listinný rovnopis EUD (MPK)
- Proces transformácie EUD do listinnej podoby

- Vytvorenie doložky o autorizácii

- Náležitosti doložky o autorizácii
- Povinné (spôsob autorizácie, oprávnenie, názov, identifikácia osoby, dokumentu..)

- Nepovinné

- Elektronický formulár doložky o autorizácii (zverejnený v module MEF)

- Právna istota pri vytváraní listinných rovnopisov, jednotný výklad a postup

- NASES: Popis funkcionality MED pre CUD
- Postup OVM – formálne kroky (rozp. organizácie, mimo ŠR)

- Osobitné požiadavky OVM
- Vlastné formuláre

- Integrácia

- Osobitné podmienky doručovania (tvar, obmedzenie tlače, doručenia, 
skartácia, lehoty, zúčtovanie)



Príprava projektu:

- Štúdia uskutočniteľnosti CUD – alternatívy riešenia:
- Súčasný stav: Tlačenie rozhodnutí úradníkom tak, ako to vykonáva dnes lokálne 

u seba, obálkovanie, následne zasielanie manuálne na SP

- A. Alternatíva – Centrálne riešenie NASES + tlač a obálkovanie NASES 
prostredníctvom SP + doručovanie SP

- B. Alternatíva – Decentrálne vytváranie (tlač + obálky) a zasielanie dokumentov 
cez vlastné riešenie OVM + doručovanie SP

- C. Alternatíva – Centrálne riešenie s NASES + vytváranie zásielok pre NASES 
zabezpečí externý subjekt (tlač, obálkovanie, triedenie) + doručovanie SP

- D. Alternatíva - Centrálne riešenie NASES prostredníctvom tlačenia v NASES + 
doručenie Sl.pošta (NASES vybuduje kapacity pre tlač, obálky, triedenie)

- Vstupné dáta 2016/2017: elektronické zásielky UPVS, listinné SP

- Súhlasné stanovisko UPPVII k ŠU CUD

- Stanovisko UHP (MFSR) ku ŠU CUD



Navrhované riešenie má vytvoriť ročnú úsporu na prevádzke štátu okolo 17,3 mil. eur v porovnaní so
stavom bez zmien (2,70 eur/zásielka). Z toho finančná úspora, teda úspora na tovaroch a službách, je 
okolo 3,8 mil. eur ročne (57 centov/zásielka), zvyšok tvorí úspora času úradníkov. Vstupná investícia je
1,7 mil. eur.
Projekt vytvára najväčšiu hodnotu v úspore času (79 %) úradníkov, ktorí nebudú musieť tlačiť a 
obálkovať zásielky. Finančná úspora vzniká pri nákladoch na tlač a doručovanie zásielok (21 %).

Stanovisko UHP:

Ročne štát pošle 8,1 mil. zásielok poštou, odhadované náklady 
na ich spracovanie a doručenie sú 34 mil. eur 

Zdroj: UHP



Najdôležitejšie, čo sa zmení pre OVM?

Súčasný stav Nový stav
UZ Úradná zásielka Úradná zásielka - rovnopis
RsD Doporučený list s doručenkou Doporučený list - rovnopis

podací lístok / podací hárok
informácia o odoslaní na doručovanie, 
elektronický podací lístok / hárok

doručenka v listinnej podobe (späť na 
úrad doručená)

elektronická informácia o výsledku 
doručenia / nedoručenia

fyzické vrátenie nedoručenej zásielky skartácia

lehota podľa dátumu s podacieho 
lístka / hárku na pošte

lehota OVM splnená momentom 
odoslania EUD cez UPVS



Analýza doručovania UZ a RsD za rok 2017:

Zdroj: SP a NASES 2017
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Aktuálny stav OVM pri doručovaní EUD cez UPVS:

Aktuálne OVM doručujú prostredníctvom spoločných modulov UPVS 
dvoma spôsobmi:

- elektronické dokumenty vytvárajú zamestnanci inštitúcie manuálne a 
odosielajú ich v prostredí elektronickej schránky ÚPVS cez 
elektronický formulár Všeobecná agenda rozhodnutie / oznámenie,

- úradné dokumenty vytvárajú vo vlastnom internom systéme a 
inštitúcia je pripojená na modul G2G, prostredníctvom ktorého 
automatizovane zasiela elektronické dokumenty, vygenerované 
vlastnými informačnými systémami cez vlastné elektronické služby, 
často ako PDF dokumenty prílohy všeob. el. formuláru

Nezabúdajme: povinnosť OVM od 1.2.2018 je vytvárať a používať 
štruktúrované el. formuláre

Riziká: transformácie, pdf fonty, KEP + KSC + časové pečiatky, adresy



Elektronické formuláre:
- Všeobecná agenda – rozhodnutie neobsahuje niektoré náležitosti

- NASES pripravuje vzorové el. formuláre pre univerzálny formulár 
Rozhodnutie, verzie zatiaľ (na základe komunikácie s MVSR, MSSR):
- Úradný list (všeobecná úradná komunikácia)
- Rozhodnutie (výkonná moc - štátna a verejná správa, samospráva, iné)
- Rozsudok / Uznesenie / Trestný rozkaz (súdna moc a prokuratúra, iné)



Pripravené riešenie NASES:
Premisa: OVM vytvárajú úradné dokumenty už len v elektronickej podobe

Cieľ: Zjednodušenie práce úradníkom – nemusia overovať adresáta

- Rozšírením funkcionalít UPVS modulu úradného doručovania sa budú 
spracovávať všetky elektronické úradné dokumenty automatizovaným 
spôsobom, vyhodnotí sa, či príslušný adresát má alebo nemá aktivovanú 
elektronickú schránku na doručovanie a na základe výsledku vyhodnotenia 
systém zabezpečí obe formy doručenia adresátovi, t.j. doručí úradné 
dokumenty:

• do aktivovanej elektronickej schránky na UPVS (eDESK),

• alebo zvolí listinné doručovanie (prostredníctvom poštového podniku).

- Povinnosť využívania centrálneho doručovania listinných úradných zásielok 
prostredníctvom modulu elektronického doručovania sa zavádza pre orgán 
verejnej moci, ktorý je rozpočtovou alebo príspevkovou organizáciou 
zapojenou na štátny rozpočet od 1.11.2018 (dovtedy pilot)

- Možnosť doručenia na adresu adresáta, ktorá je iná ako v IAM UPVS
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Nové kroky v procese doručovania:





Formálne kroky pre listinné doručovanie cez CUD:
- Na využívanie služby centrálne úradné doručovanie je potrebné, aby 

všetky OVM požiadali NASES o zapojenie sa do služby (žiadosť)

- Okrem žiadosti v prípade, ak inštitúcia odosiela alebo plánuje 
odosielať automatizovane elektronické úradné dokumenty, je 
potrebné mať pre listinné doručovanie podpísanú Dohodu o úrovni 
poskytovaných služieb (integračný SLA kontrakt - DIZ), reflektujúci 
listinné doručovanie

- Formáty dokumentov a príloh:
- rozhodnutie, stanovisko, výzva, úradný list, rozkaz, uznesenie, výzva
- Doručovaný EUD musí byť zaregistrovaným XML formulárom v MEF

- podpísaný kvalifikovanou elektronickou pečaťou alebo elektronickým podpisom, 
vytvoreným použitím mandátneho certifikátu a časová pečiatka

- Príloha môže byť tvaru PDF alebo môže byť zaregistrovaným XML formulárom

- Doručovanie - Úradné zásielky alebo Doporučene s doručenkou
- Doplnkové služby: Nedoposielať, Opakované doručenie, Odberná lehota



- Formáty tlače:
- veľkosť listu A4. V prípade prijatého PDF s nastavením väčšieho formátu 

papiera sú strany proporcionálne zmenšené do veľkosti A4 a vytlačené v tejto 
veľkosti

- maximálny počet listov štandardného podania je 299. V prípade väčšieho počtu 
listov a zamietnutia tlače je potrebné kontaktovať NASES.

- štandardná farba pre tlač je čierna. V prípade požiadavky na inú farbu resp. na 
zvýšenie počtu farieb je toto potrebné kontaktovať NASES

- Doručovanie do zahraničia:
- V zmysle platnej legislatívy je doručovanie do zahraničia realizované iba pre 

formu Doporučene. 
- pre každý dokument doručovaný do zahraničia zmení automaticky typ na 

Doporučene a o tomto zašle správu odosielateľovi.

- Skartácia
- Ak nemožno dodať adresátovi poštovú zásielku, ktorej obsahom je listinný 

rovnopis tohto dokumentu, táto nebude vrátená ale poštový podnik takú 
poštovú zásielku zničí do 30 dní odo dňa doručenia informácie o výsledku 
doručenia



Zúčtovanie CUD:

NASES ako príspevková organizácia UVSR postupuje v zmysle zákona:

- Zabezpečí vytvorenie a doručenie list. rovnopisu EUD 
prostredníctvom poštového podniku, NASES je podávajúci

- Poštový podnik vyfakturuje náklady na vytvorenie a doručenie NASES

- Náklady následne budú zúčtované s MFSR pre OVM štátne 
rozpočtové organizácie, ostatné OVM budú faktúrované na základe 
zmluvy.

Štátny rozpočet
Kapitola OVM

Štátny rozpočet
Kapitola NASES

MFSR

Úspora CUDÚspora CUD



Zmeny pre OVM v súvislosti s CUD:

- OVM ktorá má vlastné elektronické formuláre pre listinné 
doručovanie vlastných el. formulárov resp. príloh, je potrebné, aby 
vykonala ich aktualizáciu cez nasledujúce kroky:
- požiadala o zaregistrovanie zmeneného formuláru pre listinné doručovanie

- vykonala funkčné testy pre listinné doručovanie takéhoto formulára

- oznamovala každú zmenu formulára na to určeným formulárom

- oznamovala ukončenie využívania formulára pre listinné doručovanie na to 
určeným formulárom

- OVM, ktorá bude využívať formulár dosiaľ nezaregistrovaný pre 
listinné doručovanie, musí zabezpečiť nasledujúce:
- formulár musí byť zaregistrovaný na ÚPVS v testovacom prostredí

- formulár musí byť povinne podpisovaný (KSC, Mand. podpis, Časová pečiatka)

- formulár musí mať povinné transformácie pre vizualizáciu (HTML), vyplňovanie 
/ podpisovanie (html/TXT) a transformáciu pre tlač (PDF)



Podpora a súčinnosť NASES pre OVM:

- Pracovné stretnutia s OVM
- Riešenie otázok o CUD

- Pomoc s eFormulármi

- Integrácie na UPVS

- Školenia, riešenie problémov

- NASES pripravuje vzorové el. formuláre pre univerzálny formulár 
Rozhodnutie, verzie zatiaľ:
- Úradný list (všeobecná úradná komunikácia)

- Rozhodnutie (výkonná moc - štátna a verejná správa, samospráva, iné)

- Rozsudok / Uznesenie / Trestný rozkaz (súdna moc a prokuratúra, iné)

- Mailová schránka cud@nases.gov.sk

mailto:cud@nases.gov.sk


Odporúčania pre OVM na úspešné zvládnutie prechodu na CUD

Analýza a plánovanie:

- Aký je spôsob doručovania UZ / RsD a EUD:
- Listinné doručovanie – interný proces (potreba upraviť? Ako?)

- Elektronická komunikácia (El. formuláre, KSC, agendové systémy..)

- Aké sú iné plánované zmeny voči UVPS, registratúra, agendové systémy 
– zmeny sa navzájom môžu ovplyvňovať (zdroje, financie, kapacity)

- Príprava plánu zapojenia OVM do CUD:
- Pripravenosť el. formulárov, ich stav, potrebné zmeny, ich náročnosť

- Aké početnosti, sezónnosť elektronickej komunikácie

- Pripravenosť používateľov, školenia, dokumentácia

- Harmonogram a realizácia plánu prechodu na CUD

- Ostatné / požiadavky na súčinnosť NASES



Ďakujeme za pozornosť

Tím NASES a 

Ing. Samuel Esterka, projektový manažér CUD, NASES

samuel.esterka@nases.gov.sk

Tel: 0915/395871

www.nases.gov.sk cud@nases.gov.sk www.slovensko.sk
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