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Vytvorením portálu slovensko.sk 

sa nám podarilo vybudovať miesto, ktoré 
umožňuje prístup všetkých občanov k potrebným 

informáciám a elektronickým službám štátu. 

Som presvedčený, že sa nám, spolu s naším partnerom, 
spoločnosťou Millennium, podarilo naplniť naše predstavy 

a portál slovensko.sk sa čoskoro stane počiatočným 
zdrojom informácií pri riešení jednotlivých životných 

situácií našich občanov. 

Ivan Ištvánffy  
riaditeľ Národnej agentúry pre sieťové 

 a elektronické služby

“



Východisková situácia

Vývoj centrálneho riešenia, ktoré by občanom Slovenskej republiky sprostredkovalo 

elektronické služby a zjednodušilo by komunikáciu s úradmi, siaha až do roku 2002. 

Už vtedy bola naša spoločnosť súčasťou tímu, ktorý realizoval prvé riešenie s touto 

ambíciou – portál občan.sk. Postupom času sa upresňovali požiadavky na funkcionalitu 

ústredného portálu, realizovali sa legislatívne zmeny, štát sa pripravoval na zásadnú 

zmenu komunikácie s občanom a hľadali sa finančné prostriedky. Náš tím bol neustále 

v kontakte s problematikou, zúčastňoval sa na prácach v odborných skupinách a rea-

lizoval druhú generáciu riešenia na stránke www.upvs.gov.sk.

Po prijatí zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy bolo 

možné realizovať financovanie aj z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja v rámci projektu „Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístu-

pových komponentov“ a projektu „Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS  

a prístupových komponentov II“.

Správcom ÚPVS je Ministerstvo financií SR a prevádzkovateľom je Národná agentú-

ra pre sieťové a elektronické služby. Sídlo portálu je na adrese www.slovensko.sk

Riešenie

Informačný portál slovensko.sk je 

prezentačnou časťou Ústredného 

portálu verejnej správy (ÚPVS). Cie-

ľom portálu je zabezpečiť jednotný 

prístup k informáciám a službám 

verejnej správy a prehľadnou formou 

ich poskytovať občanovi.

Profil zákazníka

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby je štátna organizácia, 

ktorá koordinuje rozvoj informatizácie na Slovensku.

Koncový zákazník

Národná agentúra pre  
sieťové a elektronické 
služby
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Obchodné ciele
Cieľom portálu www.slovensko.sk je zabezpečiť centrálny a jednotný prístup k 

akejkoľvek elektronickej službe štátu. Hľadané informácie sú v súčasnosti mnohokrát 

súčasťou informačných serverov jednotlivých rezortov. Úlohou portálu je tieto informá-

cie a služby zintegrovať a prehľadnou a prístupnou formou poskytnúť používateľovi. 

Z hľadiska dizajnu zadávateľ očakával riešenie, ktoré bude spĺňať Výnos Ministerstva 

financií SR o prístupnosti a bude k dispozícii aj pre občanov s rôznymi zdravotnými (najmä 

zrakovými) indispozíciami.

Popis portálu

Úvodná stránka prístupového komponentu je rozdelená na dve cieľové skupiny 

– občan a podnikateľ. Poskytuje informácie na viacerých úrovniach, ako aj rôzne 

funkcie, napr. aktuálne témy, slovník pojmov, anketa, oznamy, zoznam inštitúcií v SR a iné. 

Na hlavnej stránke môže používateľ získať základné informácie o portáli, návod na po-

užitie, mapu stránky, aktuality cez RSS, pomoc a kontaktné údaje. 

V položkách Občan a Podnikateľ používateľ nájde rozmanité životné situácie  

a k nim pridružené agendy, prípadne služby vo vzťahu k verejnej správe v oblasti podni-

kania, vzdelávania, kultúry, športu, zdravia, životného prostredia, financií a hospodárstva, 

cestovania a dopravy, zamestnania, bývania, rodiny, obrany a bezpečnosti. Existujú dve 

cesty, ako postupovať. Prvá z nich je, že sa používateľ z hlavnej stránky preklikne na 

konkrétnu životnú situáciu, agendu či službu a následne je automaticky odkázaný na 

všeobecné informácie k danej téme. Druhá možnosť je kliknúť na príslušný odkaz, vybrať 

si konkrétnu záložku – životné situácie, agendy alebo služby. Používateľ si tu môže prezrieť 

všetky ponúkané informačné prostredia a následne vybrať konkrétnu požadovanú tému. 

Jednou z najväčších pridaných hodnôt portálu sú elektronické služby, ktoré sú zároveň 

jeho základnou funkciou. Samotné technologické riešenie portálu zabezpečuje pre 

jednotlivé rezorty overenie používateľa, jeho prihlásenie k službe, prevzatie údajov, 

vytvorenie transakcie a jej postúpenie na príslušný rezort, ktorý službu realizuje.

Registrácia používateľov slúži na maximalizáciu efektivity práce s portálom. Občan takto 

získa prístup k všetkým službám portálu, kým neregistrovaný používateľ má možnosť 

používať iba anonymné služby. V praxi to napríklad znamená, že v prípade zadania loka-

lizácie sa zodpovedné inštitúcie zobrazia aj s príslušnou adresou a kontaktom. Rovnako 

sa otvára aj možnosť využívania záložky a nástroja eDesktop, ktorým štát komunikuje 

s registrovaným používateľom portálu. 

Portál poskytuje širokú škálu možností vyhľadávania, či už štandardného alebo 

rozšíreného. Medzi ďalšie podporné služby pre občana patrí aj zoznam inštitúcií, ktorý 

predstavuje aktualizovanú štruktúru jednotlivých orgánov, inštitúcií a úradov pôsobiacich 

na území Slovenskej republiky i mimo nej. Stránky portálu sú optimalizované pre rozlíšenie 

1024 x 768 a sú v súlade s Výnosom Ministerstva financií SR o prístupnosti.

Slovensko.sk 



Popis riešenia

Vzhľadom na predchádzajúce veľmi dobré skúsenosti bola pre 

tento projekt zvolená technológia spoločnosti Microsoft. Portálové 

riešenie Arnia CMS 2012 spoločnosti Millennium je prevádzkované 

na platforme Windows Server 2012. Na dátové úložisko databázy 

je použitý systém SQL Server 2012. Vyhľadávanie na portáli je 

realizované prostredníctvom integrovaného servera Microsoft 

SharePoint 2010. 

So štartom Ústredného portálu verejnej správy, ktorý 
je jedným z najväčších IT projektov v histórii Slovenska, 
sa pre občanov začína nová kvalita služieb štátu. Medzi 
hlavné prínosy portálu slovensko.sk patrí: 

1. Vytvorenie vstupnej brány pre všetkých občanov pre 
kontakt so štátom;

2. prehľadné a dostupné informácie z verejnej správy, 
dizajn stránky spĺňa požiadavky Výnosu Ministerstva 
financií SR o prístupnosti;

3. jednoduchá navigácia občanov k relevantným služ-
bám, pomoc pri riešení ich životných situácií súvisia-
cich s verejnou správou.

Dosiahli sme  
významné benefity

Použité technológie
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Administračné rozhranie portálu



Naše ocenenia

Millennium, spol. s r. o. 
Plynárenská 7/C

 821 09 Bratislava
 

www.millennium.sk 

+421 2 59 100 300
mail@millennium.sk


