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1 Úvod 

Táto časť dokumentu popisuje modul riadenia pripomienkovania pripravovaných legislatívnych 
noriem verejnosťou v rámci používateľskej príručky pre Informačný systém Slov-Lex PPI (ďalej 
len IS Slov-Lex PPI), a v budúcnosti bude súčasťou používateľskej príručky pre Portál ako celok. 
Príručka poskytuje návod pre používateľa v roli Verejnosť, pre vyhľadávanie procesov súvisiacich 
pripravovanými legislatívnymi normami a možnosťou ich pripomienkovať. 

1.1  Účel 

Príručka je určená pre používateľa v roli verejnosť, časť funkcionality je dostupná každému 
neprihlásenému používateľovi a časť je dostupná len prihláseným používateľom.  

1.2 Referencie 

Na príručku nenadväzuje žiadny dokument. 



 Používateľská príručka k projektu IS PPI - Modul riadenia pripomienkovania PI verejnosťou 
 

4 

www.slov-lex.sk   www.opis.gov.sk     www.informatizacia.sk    

2 Prehľad skratiek a základných pojmov 

IS Informačný systém 

IS Slov-lex PPI Informačný systém Slov-Lex Portál právnych informácií 

PPLP Pripomienkovanie pripravovaných legislatívnych procesov 

PI Predbežná informácia – legislatívny proces 

Slov-Lex Projekt „Elektronická zbierka zákonov (Slov-Lex)“ 

 

 

3 Prístupové práva 

Táto príručka sa týka používateľa v roli Verejnosť, bez osobitných oprávnení. Časť funkcionality 
je dostupná každému používateľovi, časť funkcionality spojená s pripomienkovaním je dostupná 
len registrovaným a prihláseným používateľom. 

 

4 Požiadavky na HW a SW 

1. HW požiadavky: 
ü bez špecifických požiadaviek 

2. SW požiadavky: 
ü Internetový prehliadač podporujúci štandard HTML5,  
ü zapnutý JavaScript – lokálne nastavenia v internetovom prehliadači používateľa 

3. Iné požiadavky: 
ü Funkčné internetové pripojenie 
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5 Popis použitia modulu riadenia pripomienkovania 
predpisov PI 

Modul riadenia pripomienkovania pripravovaných legislatívnych noriem verejnosťou 
zabezpečuje viacero funkcionalít, predmetom tejto príručky určenej pre používateľa v roli 
Verejnosť je funkcionalita: Vyhľadávanie a prezeranie detailov procesov PI. 

Uvedená funkcionalita je dostupná pre všetkých, aj neprihlásených používateľov Portálu Slov-lex 
PPI. 

Okrem uvedeného, poskytuje modul najmä možnosť pripomienkovania pripravovaných 
legislatívnych noriem, čo si však vyžaduje aby bol používateľ v roli Verejnosť, a tiež bol 
registrovaný na Portáli Slov-lex PPI a prihlásený do svojho účtu. 

 

5.1 Vyhľadávanie v procesoch predbežnej informácie - PI. 

Portál Slov-lex PPI umožňuje vyhľadávať a prehliadať údaje o procesoch PI a k nim 
prislúchajúcich materiálov v podobe sprievodných dokumentov. 

K tejto funkcionalite sa používateľ naviguje cez menu e-Legislatíva – Predbežná informácia, čím 
sa dostáva na obrazovku so základným vyhľadávaním pre všetky procesy pripomienkovania 
pripravovaných legislatívnych noriem v štádiu pripomienkovania. 

 

Obrázok 1 Navigácia k procesom Predbežnej informácie 

Portál Slov-lex používateľovi zobrazí novú obrazovku, ktorá v hornej časti obsahuje všetky 
procesy, ktoré sú v danom čase v štádiu pripomienkovania a je možné k nim zaslať pripomienku 
po prihlásení sa do registrovanej časti na portáli Slov-lex.  
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Obrázok 2 – Samostatná obrazovka pre procesy typu Predbežná informácia 

V dolnej časti obrazovky je dostupný vyhľadávací formulár. Vyhľadávací formulár slúži na 
dohľadanie konkrétnych požadovaných výsledkov v prípade veľkého počtu záznamov 
o procesoch PI. Spôsob použitia a princípy vyhľadávania sú rovnaké ako pri vyhľadávaní 
legislatívnych procesov. Detailne sa tejto téme venujú samostatné kapitoly v používateľskej 
príručke.  

5.1.1 Jednoduché vyhľadávanie v procesoch PI 
 

Obrazovka jednoduché vyhľadávanie predbežných informácií (procesy PI) obsahuje základnú 
masku s kritériami pre vyhľadávanie – hľadaný výraz (vyhľadávanie nad celým obsahom 
pripomienkovaného dokumentu),  číslo procesu, alebo rezortné číslo pridelené procesu. 

 

Obrázok 3 – Jednoduché vyhľadávanie procesov PI 
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Jedná sa zároveň o používateľom najčastejšie používané vyhľadávanie, keďže systém podľa 
kľúčového slova prehľadáva jednak všetky metaúdaje prislúchajúce k opatreniu, ako aj obsah 
znenia dokumentu, ktorý je predmetom pripomienkovania. Tento dokument je v podobe 
vlastného materiálu (formát pdf resp. doc) pripojený k procesu a dostupný na stiahnutie pre 
každého používateľa.  

Systém pri vyhľadávaní plne podporuje aj používanie operátorov * a ?, pričom:  

• operátor * nahrádza ľubovoľný počet znakov na začiatku alebo na konci výrazu. Príklad 
zadaného vyhľadávacieho kritéria: Bratisl* - výsledkom budú všetky príspevky, kde sa 
nachádzajú slová „Bratislava“, „Bratislavský“, „Bratislavská“, a pod. 

• operátor ? nahrádza jeden znak vo vyhľadávanom výraze. Príklad zadaného 
vyhľadávacieho kritéria: b?ť – výsledkom budú všetky príspevky, kde sa nachádzajú slová „byť“, 
„biť“, a pod. 

Je však potrebné dať do pozornosti aj negatívum – pokiaľ používateľ do vyhľadávacích kritérií 
zadá príliš všeobecné slovo alebo slovné spojenie, je veľká pravdepodobnosť, že výsledkov 
vyhľadávania bude mnoho a zníži sa tak presnosť vyhľadávacieho mechanizmu. 

5.1.2 Rozšírené vyhľadávanie v procesoch PI 
 

Rozšírené vyhľadávanie disponuje širšou množinou vstupných kritérií vyhľadávania a poskytuje 
tak používateľovi možnosť bližšie špecifikovať vyhľadávacie kritériá. 

 

Obrázok 4 – Rozšírené vyhľadávanie procesov PI 

Vzhľadom na možnosť kombinovania vstupných parametrov je presnosť vyhľadávania rádovo 
vyššia. 
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Systém pri vyhľadávaní takisto plne podporuje aj používanie operátorov * a ?, viď. 
predchádzajúca kapitola. 

 

5.1.3 Zobrazovanie výsledkov vyhľadávania procesov PI 
 

Pri jednoduchom aj rozšírenom vyhľadávaní v procesoch PI, vypisuje Portál Slov-lex PPI 
výsledky zodpovedajúce kritériám vyhľadávania rovnako ako pri iných typoch procesov. Zoznam 
výsledkov je vypísaný v prednastavenom maximálnom počte 20 záznamov, ktorý ak je 
prekročený, sú výsledky rozdelené a vypísané na podstránkach.  

 

Obrázok 5 – Výpis zoznamu procesov PI 

Používateľ si môže tento počet vo výpise zmeniť pomocou nastavenia počtu položiek na stránke, 
dostupné sú hodnoty 20, 50 a 100 záznamov.  

 

Obrázok 6 – Nástroje na stránkovanie záznamov 

Pre rýchlu navigáciu medzi stránkami výpisu je možné použiť ovládacie prvky: Prvý, 
Predchádzajúci, Ďalej a Posledný výpis. 

 

Obrázok 7 –Navigačné nástroje pre pohyb vo výpise procesov 

Zoznam vyhľadaných výsledkov si pre svoje potreby môže používateľ  zoradiť podľa 
nasledujúcich metaúdajov: Typ procesu, Číslo procesu, Názov procesu, Štádium procesu a 
Začiatok celého procesu. 

  

Obrázok 8 – Filtrovacie nástroje pre zoraďovanie výpisu záznamov 
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5.1.4 Zobrazovanie detailu záznamu procesu PI 
 

Po kliknutí na vybraný záznam o procese PI sa používateľ dostane do obrazovky s detailnými 
informáciami o procese. V hornej časti obrazovky sa nachádza  tabuľka so všetkými verejne 
dostupnými metaúdajmi o uvedenom procese PI.  

 

Obrázok 9 – Obrazovka s detailami procesu PI 

K dispozícii je aj funkcionalita na získavanie noviniek o zmene stavu procesu prostredníctvom 
technológie RSS (resp. ATOM). Kliknutím na prílušnú ikonu sa používateľ môže prihlásiť 
k odberu noviniek vo svojom prehliadači internetových stránok. 

  

Obrázok 10 – Tlačidlá pre odoberanie noviniek o procese 

 

Pod výpisom metaúdajov procesu sa nachádzajú ďalšie odkazy pre rozšírené informácie 
a funkcionalitu pre pripomienkovanie, prístup k dokumentom atď.: 

 

Obrázok 11 –Dodatočná funkcionalita pre prácu s procesom PI 

Odkaz - Sprievodná dokumentácia – slúži na zobrazenie vlastného materiálu a všetkých verejne 
dostupných  dokumentov súvisiacich s vybraným procesom PI, tieto sú podľa aktuálnych 
právnych predpisov dostupné pre verejnosť na stiahnutie. 

Odkaz - Zobraziť vyjadrenia – Odkaz je dostupný len po ukončení štádia pripomienkovania pre 
daný proces PPLP. Odkaz slúži na zobrazenie všetkých zaevidovaných vyjadrení k vlastnému 
materiálu Predbežnej informácie v rámci štádia pripomienkovania PI. 
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Odkaz Pridať vyjadrenie – (prihlásený používateľ) slúži na pridanie vyjadrenia od organizácie 
alebo prihlásenej verejnosti k predbežnej informácii. 

Odkaz Sledovať proces – (prihlásený používateľ) slúži na pridanie procesu do zásobníka 
sledovaných procesov na rýchly prístup. 

Odkaz Stiahnuť zip dokumentov – (prihlásený používateľ) slúži na prevzatie celého balíka 
dokumentov k predbežnej infomácii, skomprimovaných vo formáte zip. 

V dolnej časti obrazovky je pre používateľa k dispozícii informačná tabuľka s prehľadom histórie 
všetkých štádií procesu, v ktorých sa proces nachádzal a informáciami o začiatku a ukončení 
uvedeného štádia.  

 

Obrázok 12 – História štádii procesu 

Pri každom  štádiu, v prípade že je dostupný verejne prístupný vlastný materiál, alebo 
sprievodná dokumentácia, má používateľ možnosť stiahnuť si tieto dokumenty pre získanie 
ďalších informácií súvisiacich s daným procesom PI. 
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5.2 Pripomienkovanie návrhov legislatívnej normy procesu PI 

Portál Slov-lex PPI pre proces PI, čiže pripomienkovania návrhu pripravovanej legislatívnej 
normy poskytuje v rámci štádia pripomienkovania materiálu  možnosť odoslať pripomienky. 
Túto možnosť ma každý registrovaný a prihlásený používateľ v roli Verejnosť, alebo iná 
registrovaná organizácia. Podmienkou pre použitie tejto funkcionality je teda byť registrovaný 
na portáli Slov-lex PPI a byť  prihlásený pre využitie funkcionality pripomienkovania. 

Postup pre registráciu a prihlásenie používateľa v roli Verejnosť je obsahom píručky pre 
verejnosť. My si v ďalšej kapitole s názvom Prihlásenie používateľa bez Elektronickej 
Identifikačnej Karty (eID) len rýchlo pripomenieme postup prihlásenia sa za účelom 
pripomienkovať procesy PI, ktoré sú v štádiu pripomienkovania pre verejnosť. 

 

5.2.1 Prihlásenie používateľa bez Elektronickej Identifikačnej Karty 
(eID) 

Proces sa začína klikom v hlavnom menu na odkaz „Prihlásenie“: 

 

Následne sa zobrazí stránka určená pre pihlasovanie: 

 

Obrázok 13 – Úvodná obrazovka pre prihlásenie sa používateľa 

Vyplnením e-mailovej adresy (1), hesla (2) a stlačením tlačidla „Prihlásiť“ (3) sa používateľ 
prihlási. Prihlásenie je úspešné, ak  je meno používateľa zobrazené vpravo hore na lište menu.  

 

Obrázok 14 – Menu pre správu používateľského účtu prihláseného používateľa 

Ak je prihlásenie neúspešné, informuje o tom informačná správa a je nutné zopakovať proces. 
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Obrázok 15 – Informácia o neúspešnom prihlásení sa 

Pokračuje sa opätovným zadaním verifikačných údajov. V prípade viac ako 3 neúspešných 
pokusov, prosím pokračujte podľa postupu zabudnutého hesla. 

 

5.2.2 Pripomienkovanie pripravovaných legislatívnych noriem  
Prihlásený používateľ môže procesy PPLP vo fáze pripomienkovania vyhľadať cez univerzálne 
vyhľadávanie v záložke e-Legislatíva a ďalej Vyhľadávanie legislatívneho procesu. Nakoľko sa 
však jedná o zdĺhavejší postup, rýchlejšia je priama navigácia cez položku menu e-Legislatíva – 
Predbežná informácia. 

Uvedený postup a funkcionalita boli už popísané vyššie, takže si ich len v krátkosti zopakujeme- 
Obrazovka už priamo v hornej časti poskytuje zoznam všetkých procesov PPLP, ktoré sú 
v štádiu, kedy ich môže používateľ pripomienkovať.  

Je samozrejme možné, že v čase návštevy portálu Slov-lex PPI nebude k dispozícii žiadny proces 
PPLP v štádiu pripomienkovania, v tomto prípade nebude obrazovka obsahovať žiadne záznamy 
a k dispozícii bude len formulár pre vyhľadávanie. 

 

Obrázok 16 – Výpis zoznamu procesov PI ktoré sú k dispozícii na pripomienkovanie 
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Prednastavený formulár pre jednoduché vyhľadávanie slúži na prehľadávanie len v procesoch 
PPLP, ktoré sú v štádiu pripomienkovania. Slúži hlavne v prípade veľkého počtu záznamov na 
rýchle vyhľadanie konkrétneho procesu resp. materiálu. V prípade spomenutom vyššie, keď 
nebude v štádiu pripomienkovania žiadny proces PPLP, výstupom vyhľadávania bude prázdny 
zoznam. 

Princípy pre Jednoduché a Rozšírené vyhľadávanie sú rovnaké ako v kapitolách uvedených 
vyššie. 

5.2.3 Zobrazovanie detailu procesu PI v štádiu pripomienkovania  
Ak sa na obrazovke Predbežná informácia nachádzajú záznamy, môžeme materiály, ktoré sú 
v týchto procesoch pripomienkovať.   

 

Obrázok 17 –Zobrazenie záznamu o predbežnej informácii v štádiu pripomienkovania 

 

Kliknutím na vybraný záznam si zobrazíme jeho detailné informácie a dostaneme sa do 
obrazovky detailu o procese PI. 

 

Obrázok 18 –Detailná obrazovka s informáciami o proces PI 

V obrazovke detailu v jej hornej časti máme k dispozícii všetky metaúdaje o procese 
pripomienkovania pripravovanej legislatívnej normy - PI. V dolnej časti je k dispozícii výpis 
histórie o všetkých doterajších štádiách procesu.  
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Pre samotný proces pripomienkovania je dôležitý materiál, ktorý je k dispozícii na stiahnutie pod 
odkazom Sprievodná dokumentácia. Po jeho preštudovaní môže začať používateľ s vkladaním 
vyjadrení. 

 

Obrázok 19 – Detail procesu PI 

 

5.2.4 Pripomienkovanie pripravovaného legislatívneho návrhu  
Pre vkladanie vyjadrení a prezeranie už odoslaných vyjadrení slúži funkcionalita, ktorá sa 
nachádza v detaile procesu pod odkazom Pridať vyjadrenie, ktorý používateľ nájde v dolnej časti 
tabuľky s metaúdajmi o procese. 

 

Obrázok 20 – Odkaz pre spustenie obrazovky pre vkladanie vyjadrení 

Pre vloženie vyjadrenia, resp. viacerých vyjadrení je nutné vybrať funkcionalitu, ktorá je 
dostupná pod odkazom Pridať vyjadrenie. Používateľ sa dostáva do obrazovky, ktorá v hornej 
časti obsahuje formulár pre vloženie vyjadrenia a v dolnej časti obsahuje zoznam doteraz 
evidovaných vyjadrení k materiálu procesu PI. 
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Obrázok 21 – Okno pre vpísanie textu vyjadrenia 

Textové pole Vyjadrenie: je určené na vloženie textu vyjadrenia. Tlačidlo Uložiť slúži na 
odoslanie pripomienky a druhé tlačidlo Späť slúži na návrat do obrazovky k detailným 
informáciám o pripomienkovanom procese PI. 

V spodnej časti sa zároveň nachádza zoznam všetkých doteraz dodaných vyjadrení. 

Po vpísaní textu vyjadrenia a jej odoslaní, je o úspešnom prijatí pripomienky používateľ 
informovaný notifikačným textom: Pripomienka bola úspešne vytvorená. 

 

Obrázok 22 – Hláške o úspešnom pridaní vyjadrenia 

 

Používateľ môže takýmto spôsobom pridať potrebné množstvo vyjadrení k materiálu, ktorý je 
predmetom pripomienkovania v rámci procesu PI počas celého štádia pripomienkovania. 
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6 Klávesové skratky a špecifické ovládanie  

V tomto module nie sú žiadne špecifické klávesové skratky alebo špecifické ovládanie. 

 

7 Kontaktujte nás 

 

Úrad vlády Slovenskej republiky 

Sekcia vládnej legislatívy, redakcia Slov-Lex  

Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 

Infolinka: +421 2 888 91 131 

Email: helpdesk@slov-lex.sk  

 

Na telefónne číslo +421 2 888 91 131 nás môžete kontaktovať v pracovných dňoch, pondelok až 
piatok, od 9.00 do 15.00 hod. 

V prípade akýchkoľvek problémov s dostupnosťou a obsahom webového sídla kontaktujte 
technickú podporu a správu obsahu webu na e-mailovej adrese: helpdesk@slov-lex.sk. 

 


