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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



Formálne kroky pre listinné doručovanie cez CUD:

NASES: Popis funkcionality MED pre 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

- V prípade, že inštitúcia je orgánom verejnej moci a zároveň nie je štátnou 
rozpočtovou organizáciou, musí uzavrieť Dohodu (so správcom modulu 
elektronického doručovania alebo ním poverenou organizáciu) o 
poskytovaní služieb Centrálneho úradného doručovania, v zmysle cenníku 
pre CUD

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



Čo má urobiť OVM?
A: inštitúcia nemá vlastný agendový systém resp. registratúru integrovanú na 
UPVS:

Inštitúcie, ktorých elektronické dokumenty vytvárajú zamestnanci inštitúcie 
manuálne a odosielajú ich v prostredí elektronickej schránky ÚPVS cez 
elektronický formulár Všeobecná agenda rozhodnutie / oznámenie, budú 
musieť vykonať zmeny týkajúce sa aktualizácie nastavení svojich služieb v META 
IS, lokátore služieb UPVS resp. doplnenia univerzálneho EUD (nastavenie POSP)

Zmena súvisí s používaním nového el. formuláru pre EUD (rozhodnutie resp. 
úradný list), NASES súčasný formulár ďalej nebude podporovať.

B: inštitúcia má vlastný agendový systém resp. registratúru integrovanú na 
UPVS:

Zamestnanci inštitúcie 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.



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)



Formálne kroky pre listinné doručovanie cez CUD:

OVM

Aktualizovaný
DIZ pre CÚD?

Štandardný postup 
zmeny DIZ, rozšírenie 

CÚD

NIE

Formulár 
registrovaný 

pre CÚD?

Štandardný postup 
registrácie formuláru 

pre CÚD

NIE

ÁNO

Doručovanie 
prostredníctvom CÚD

ÁNO



Plánovanie nasadzovania OVM do CUD

- 04/2018 - NASES pripravuje a poskytne vzorové el. formuláre pre 
univerzálny formulár:
- Úradný list (všeobecná úradná komunikácia)

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

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

Aktualizované Integračné manuály pre MED a G2G

- 04 – 09/2018 Príprava prevádzky CUD a pilot
- Časový harmonogram zapojenia sa do CUD – tzv. integračné okná pre OVM

- Dohodnutie komunikačnej a eskalačnej matice (kto s kým), stretnutia

- Súčinnosť NASES pre Integrácie na UPVS (schvaľovanie formulárov - DEV, FIX, 
PROD, zmeny dokumentácie)

- Integračné a UAT (testovanie) – akceptácia, prechod do PROD

- Školenia, riešenie problémov, nasadenie finálnej verzie CUD

- 10/2018 Akceptácia OVM na prevádzku od 1.11.2018



Finančné zúčtovanie

- OVM štátna rozpočtová organizácia – platí NASES cez MFSR
- Reporty podľa OVM

- Typov zásielok

- Skupiny služieb

- Otázky: za všetky inštitúcie v rezorte? Termíny?

- Report sa posiela na MFSR v dohodnutom termíne

- OVM neštátna rozpočtová organizácia – platí OVM
- Zmluva na poskytovanie služieb OVM, Cenník CUD

- Faktúry podľa OVM

- Typov zásielok

- Skupiny služieb

- Lehota: do 15dní od konca obdobia

- Splatnosť 30 dní



Reklamačné konanie – vždy proces takto:

Občan voči OVM

OVM voči NASES

NASES voči SP

- Nahlasovanie HelpDesk + kontaktný formulár
- OVM, číslo zásielky, popis reklamácie, 

Návrh SLA pre službu:

- Prijímanie upozornení a chýb prostredníctvom webovej služby
- Garantovaná dostupnosť:  24x7, 99%

- Riešenie prijatých upozornení a chýb na strane Poštového podniku
- SP v pracovných dňoch od 6:00 do 17:00, NASES od 7:00 do 18:00

- Reklamačná doba do 30 dní

- Parametre SLA podľa typu incidentu (vysoká, stredná, nízka priorita)



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 a poskytne 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

- Webstránka: nases.gov.sk a slovensko.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

Ing. Patrik Šatka, prevádzkový manažér CUD, NASES

patrik.satka@nases.gov.sk

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