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Používateľská príručka elektronických služieb 

 

Názov projektu: Portál právnych informácií – Rozvoj projektu IS 
SLOV-LEX (ďalej len IS PPI) 

Stručný popis prínosov 
projektu (marketingový 
súhrn): 

Projekt IS PPI má za cieľ pokračovať v línii modernizácie 
právnych informačných systémov rozšírením IS SLOV-LEX, 
ktorý plne nahrádza PPP a JASPI, a vytvoriť z portálu PPI 
nielen úložisko právnych predpisov a ich noviel, ale hlavne 
prístupový bod pre občana, podnikateľa, odbornú verejnosť, 
štátnu správu a samosprávu, ktorý umožní získanie 
akýchkoľvek právnych informácií a dát, ktoré sú dôležité pre 
vopred definovaný súbor životných situácií. Tieto informácie 
budú obsahovať všetky potrebné vnútorné a vonkajšie väzby a 
uľahčia nájdenie a prehliadanie často neviditeľných väzieb na 
predpisy rôznych rezortov. Takisto sa podstatne rozšíri 
množina používateľov portálu PPI, nakoľko sa zjednoduší 
prehľadávanie často nesúvisiacich právnych dokumentov, 
ktoré môžu spôsobovať dezinformovanie akéhokoľvek občana 
bez spoznania súvislostí iných právnych dokumentov. 

Verzia dokumentu: V 1.1 
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1. Úvod 
Motivácia a základné 
informácie 

Projekt IS PPI má za cieľ pokračovať v línii modernizácie 
právnych informačných systémov rozšírením IS SLOV-LEX,   
je súčasťou Operačného programu Informatizácia spoločnosti. 
Je založený na dvoch vzájomne prepojených informačných 
systémoch:  
1. eZbierka - informačný systém na poskytovanie 

záväzných elektronických konsolidovaných znení 
právnych predpisov a iných noriem adresátom práva  

2. eLegislatíva - informačný systém pre riadenie procesov 
vo všetkých fázach legislatívneho procesu vybavený 
pokročilými editačnými nástrojmi pre tvorcov legislatív. 

 
Cieľom projektu je uľahčiť prístup k prameňom práva, 
umožniť prehľadnú a rýchlejšiu orientáciu v právnom 
poriadku Slovenskej republiky a skvalitniť, zefektívniť a zvýšiť 
transparentnosť tvorby práva. 
 
Vzhľadom na skvalitnenie a sprehľadnenie legislatívneho a 
regulačného prostredia, ktoré projekt Portál právnych 
informácií – Rozvoj projektu IS SLOV-LEX (ďalej len IS PPI) 
zabezpečí, je možné očakávať ako jeden z dlhodobých 
výsledkov výrazné celospoločenské sociálno-ekonomické 
prínosy spočívajúce v úsporách a vyššej efektivite ekonomiky 
a fungovania štátu. 
 
Berúc do úvahy základnú zásadu práva, že každý je 
oboznámený s platným a účinným právom a je si vedomý 
svojich práv a povinností, ktorá je v praxi vzhľadom na 
rastúci objem a komplikovanosť právnych noriem čoraz ťažšie 
aplikovateľná, projekt Portál právnych informácií – Rozvoj 
projektu IS SLOV-LEX prispeje k lepšiemu napĺňaniu tejto 
zásady prostredníctvom zabezpečenia skutočného prístupu 
všetkých  k platnej legislatíve. 
 
Prínos cieľovým skupinám:  
 
• občan – projekt najmä svojou časťou eZbierka prinesie 

úžitok v podobe formálne i obsahovo lepšieho a bezplatne 
dostupného platného práva a v zvýšení informovanosti o 
nových právnych úpravách,  

• odborníci pôsobiaci v oblasti práva - získajú nepretržitý 
prístup k platnému právu a možnosť byť upozorňovaní na 
novú právnu úpravu Slovenskej republiky či Európskej 
únie, a to jednak všeobecne, ale aj špecificky o právnych 
úpravách regulujúcich oblasti, na ktoré sa špecializujú,  

• podnikateľ – takisto získa bezplatný a nepretržitý prístup k 
platnému právu a možnosť byť upozorňovaný na novú 
právnu úpravu Slovenskej republiky či Európskej únie, a to 
jednak všeobecne, ale aj špecificky o právnych úpravách 
regulujúcich oblasti, v ktorých podniká, lepšie regulačné 
prostredie povedie k vytvoreniu priaznivejších podmienok 
pre podnikanie a k zníženiu administratívnej záťaže 
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spojenej s podnikaním, 
• územné samosprávne celky – získajú bezplatný a 

nepretržitý prístup k prameňom platného práva a zároveň 
bude znížená ich administratívnu záťaž - administratívne 
náročnou a nákladnou povinnosť umožniť v pracovných 
dňoch nahliadnutie do Zbierky zákonov spojenú s odberom 
listinnej Zbierky zákonov a jej archivácie, nahradí 
zaťažujúce povinnosti zabezpečiť v pracovných dňoch 
asistovaný prístup do Zbierky zákonov,  

• orgány štátnej správy – projekt prinesie jednak bezplatný 
a nepretržitý prístup k prameňom platného práva, jednak 
zníženie administratívnej náročnosti, a teda aj finančnej 
nákladnosti legislatívneho procesu, ďalej tiež možnosť 
kvalitnejšieho plnenia úloh na poli tvorby právnych 
predpisov a implementácia predpisov Európskej únie , 

• orgány súdnej moci – získajú nepretržitý a rýchly prístup k 
právu platnému v ktoromkoľvek zvolenom dni histórie, 
ďalej možnosť referencií zo súdnych rozhodnutí na v 
danom čase platnú legislatívu, to prinesie možnosti aspoň 
čiastočnej eliminácie rutinných činností a zvýšenie 
efektivity práce sudcov a súdnych úradníkov,  

• orgány zákonodarnej moci – budú môcť využívať efektívny 
nástroj pre tvorbu právnych predpisov a administráciu 
legislatívneho procesu, ktorý ich zbaví niektorých 
náročných administratívnych úkonov a umožní viac sa 
sústrediť na obsah prejednávaných návrhov. 

 
Zodpovednosť za správu 
a prevádzku 
informačného  systému 

Za správu a prevádzku informačného systému zodpovedá 
Úrad vlády Slovenskej republiky. 

Pokrytie úsekov verejnej 
správy informačným 
systémom  

Informačný systém pokrýva správu na úseku verejnej: 
prístupu k informáciám a tvorba právnych predpisov. 
 

• Zjednocovanie výkladu a používania zákonov a iných 
všeobecne záväzných právnych predpisov (A0001644, 
1.0) 

 
• Slobodný prístup k informáciám (A0003158, 1.0) 

 
• Sprístupňovanie informácií z informačných systémov 

verejnej správy (A0003185, 1.0) 
 

• Zjednocovanie výkladu a používania zákonov a iných 
všeobecne záväzných právnych predpisov (A0001644, 
1.0) 
 

• Vydávanie zbierky zákonov (A0001665, 1.0) 
 

• Zabezpečovanie dostupnosti zbierky zákonov za určenú 
cenu (A0001666, 1.0) 

 
• Vydávanie Obchodného vestníka (A0001667, 1.0) 
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• Koordinovanie realizácie politík Európskej únie 

(A0001678, 1.0) 
 

• Zisťovanie cudzieho práva a vzájomnosti cudzieho 
práva (A0001656, 1.0) 

2. Prehľad skratiek a základných pojmov 
Prehľad skratiek 
a základných pojmov 

 
derogácia 
 
Slov-Lex 

- 
 
- 

Zrušenie predpisu alebo jej časti, 
 
Projekt „Elektronická zbierka 
zákonov (Slov-Lex)“ 

eZbierka - Informačný systém na poskytovanie 
záväzných elektronických 
konsolidovaných znení právnych 
predpisov a iných noriem, najmä 
vykonávacích predpisov a vestníkov  
adresátom práva 

eLegislatíva - Informačný systém pre riadenie 
procesov vo všetkých fázach 
legislatívneho procesu vybavený 
pokročilými editačnými nástrojmi 
pre tvorcov legislatívy 

Fulltext 
 
chronologický 
register 
 
EÚ 
 
ISO 
 
 
Metadáta 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

vyhľadávanie podľa ľubovolne 
zadaného textu 
Register predpisov usporiadaný 
podľa čaových prírastkov s 
uvedenými číslami predpisov 
Európska únia 
 
Medzinárodná organizácia pre 
normalizáciu medzinárodných 
noriem 
 
 Popisné údaje dáta 

PDF - Portable Document Format alebo 
PDF je súborový formát používaný 
na ukladanie dokumentov nezávisle 
na softvéri, hardvéri a operačnom 
systéme na ktorom boli vytvorené a 
taktiež na zariadení, na ktorom sú 
zobrazované 

SR - Slovenská republika 
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3. Prehľad symbolov 
Prehľad 
symbolov  
 
 

  

 

- Domovská stránka portálu 

 

- RSS je skratkou pre 'Really Simple Syndication'. RSS je 
špeciálny formát pre zlučovanie správ, obsahu stránok 
spravodajského charakteru a osobných weblogov. Keď 
je informácia o každom článku spracovaná do RSS 
formátu, resp. RSS kanála (RSS feed), je možné tieto 
informácie prezerať v špecializovanom programe 

 
- Hľadať 

 

- Diskusia k vybranému právnemu predpisu 

 

- Stiahnuť vybraný právny predpis do formátu PDF 

 
- Tlač vybraného právneho predpisu 

 
- Grafické znázornenie novelizácie vybraného právneho 

predpisu 

 
- Dátum účinnosti vybraného právneho predpisu 

 

- Obsah vybraného právneho predpisu 

 

- Informácie o vybranom právnom predpise 

 

- História vybraného právneho predpisu 

 

- Vzťahy vybraného právneho predpisu na iné právne 
predpisy 

 
- Rozšírené zobrazenie právneho predpisu.  

 
- Vytvorenie odkazu na vybraný paragraf, odsek alebo 

bod vybraného právneho predpisu,  

 
- Skryť informačný panel 

 

- Zobraziť informačný panel 

 
- Nápoveda pre získanie pomoci  
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4. Prehľad obrázkov 

 

 
  

Prehľad 
obrázkov  
 
 

  
Obrázok 1 Registrácia používateľa – krok 1 9 
Obrázok 2 Registrácia používateľa – krok 2 10 
Obrázok 3 Registrácia používateľa – krok 3 10 
Obrázok 4 Registrácia používateľa – krok 4 11 
Obrázok 5 Prihlásenie používateľa – tlačidlo 12 
Obrázok 6 Prihlásenie používateľa – úspešné prihlásenie 12 
Obrázok 7 Odhlásenie používateľa – krok 1 12 
Obrázok 8 Odhlásenie používateľa – krok 2 12 
Obrázok 9 Úspešné odhlásenie používateľa 13 
Obrázok 10 Obnova zabudnutého hesla 13 
Obrázok 11 Prístup k správe prihláseného používateľa 13 
Obrázok 12 Úprava profilu prihláseného používateľa 14 
Obrázok 13 Prihlásenie používateľa pomocou eID 15 
Obrázok 14 Zadanie BOK k občianskemu preukazu 15 
Obrázok 15 Menu komponentu eZbierka 16 
Obrázok 16 Jednoduché vyhľadávanie právnych predpisov 17 
Obrázok 17 Položka menu – Vyhľadávanie právnych predpisov 17 
Obrázok 18 Jednoduché vyhľadávanie právnych predpisov 17 
Obrázok 19 Obrazovka pre rozšírené vyhľadávanie právnych predpisov 20 
Obrázok 20 Chronologický register 20 
Obrázok 21 Chronologický register ročníka - príklad 21 
Obrázok 22 Detail právneho predpisu 21 
Obrázok 23 Tlačidlo rozšíreného zobrazenia 22 
Obrázok 24 Pasívna derogácia v rozšírenom zobrazení predpisu 22 
Obrázok 25 Aktívna derogácia v rozšírenom zobrazení predpisu 22 
Obrázok 26 Aktivácia porovnania znení ustanovenia 23 
Obrázok 27 Porovnanie znení ustanovenia 23 
Obrázok 28 Prístup k diskusii - cez používateľské menu 24 
Obrázok 29 Prístup k diskusii konkrétneho právneho predpisu - príklad 24 
Obrázok 30 Detail diskusie konkrétneho právneho predpisu - príklad 24 
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5. Zoznam elektronických služieb dostupných občanovi a podnikateľovi 
Zoznam 
elektronických 
služieb 

1. Pripomienkovanie pripravovanej legislatívnej normy verejnosťou 
(služba egov_7845) ... str. 25 

2. Poskytovanie rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie a 
Európskeho súdu pre ľudské práva  
(služba egov_7847) ... str. 28 

3. Poskytovanie vykonávacích právnych predpisov ústredných 
orgánov štátnej správy 
(služba egov_7846) ... str. 31 

4. Poskytovanie nástrojov na aproximáciu právnych noriem 
Európskej únie 
(služba egov_7848) ... str. 35 

5. Pripomienkovanie návrhov legislatívnych aktov Európskej únie 
(služba egov_7849) ... str. 39 
 
 

6. Začíname 
Začíname Prístup k právnym predpisom SR je možné pomocou viacero portálov: 

Ø https://www.slov-lex.sk/ 
Ø https://www.slovensko.sk 

prostredníctvom bežne dostupných prehliadačov: Chrome,  Opera, Inrenet 
Explorer 11. 

Portál Slov-Lex sprevádza používateľa funkcionalitou IS Slov-Lex, ktorý sa logicky 
delí na tieto hlavné časti: 
ü Komponent eZbierka – vyhlásené právne predpisy 
ü Komponent eLegislatíva – legislatívny proces schvaľovania právnych 

predpisov. 
Každý komponent poskytuje rozdielne množstvo informácií k životným situáciám 
používateľa spolu s pomocnými funkcionalitami pre zapojenie verejnosti do 
tvorby legislatívneho procesu ako napr. diskusie či pripomienky verejnosti. 

6.1. Prihlásenie sa na portál „Slov-Lex“ 

6.1.1. Registrácia nového používateľa 
Proces registrácie na portál www.slov-lex.sk začína klikom na tlačidlo 
„Prihlásenie“. 

 
Obrázok 1 Registrácia používateľa – krok 1  
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Následne sa zobrazí stránka pre prihlásenie, kde v pravej časti po kliknutí na 
políčko „Registrácia menom a heslom“ sa zobrazí registračný formulár. 

 
Obrázok 2 Registrácia používateľa – krok 2  

Následne sa zobrazí formulár „Registrácia nového používateľa“. 

 
Obrázok 3 Registrácia používateľa – krok 3  
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Vypĺňajú sa nasledovné údaje, ktoré sú ako povinné: 

Ø Osobné údaje: Meno, Priezvisko 

Ø Prihlasovacie údaje: Nové heslo, Potvrdiť heslo 

Korešpondenčná adresa: Ulica a orientačné číslo domu, Obec, PSČ, Štát, 
Telefónne číslo, E-mail,  ich uvedenie  nie  je povinné.  

Ak používateľ súhlasí s prijímaním e-mailových notifikačných správ, musí 
odškrtnúť „Povoliť e-mailové notifikácie“.  

Ak chce byť používateľ členom nejakej organizácie, vyplní políčko v časti 
„Organizácie“. Po 4 písmenách ponúkne systém používateľovi možnosť vybrať 
z vhodných kandidátov. Po potvrdení registrácie bude rola používateľa v stave 
„čakateľ“ a bude musieť byť potvrdená správcom danej organizácie. 

Prihlasovacím údajom sa stáva e-mailová adresa. Heslo musí spĺňať nasledovný 
štandard:  

Ø Nové heslo musí byť dlhé najmenej 6 znakov a spĺňať aspoň 3 z 
nasledovných pravidiel: 

ü musí obsahovať malé písmená,  

ü musí obsahovať veľké písmená,  

ü musí obsahovať číslice alebo špeciálne znaky (!, @, ...) 

Pokračuje sa stlačením tlačidla „Registrovať“. Pre úspešné dokončenie registrácie 
musí používateľ súhlasiť s podmienkami používania. 

  
 

Obrázok 4 Registrácia používateľa – krok 4  

Následne používateľ dokončí registráciu stlačením tlačidla „Dokončiť registráciu 
používateľa“. 

Ak proces registrácie dopadol úspešne, na obrazovke  sa zobrazí informácia 
o úspešnej registrácii. Pre dokončenie registrácie je nutné potvrdiť emailovú 
adresu, na ktorú bol zaslaný verifikačný email. Verifikačný email obsahuje odkaz 
na potvrdenie emailovej adresy a aktiváciu konta. 

Ak verifikačný email nepríde do 15 minút, je potrebné skontrolovať spamový 
filter. V prípade ak sa ani tam nenachádza verifikačný email je potrebné 
kontaktovať oddelenie podpory. 

6.1.2. Prihlásenie sa na portál bez eID 
Prihlásenie na portál „Slov-Lex“ je možné po kliknutí na tlačítko prihlásenia 
v pravom hornom rohu. 
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Obrázok 5 Prihlásenie používateľa – tlačidlo  

Vyplnením e-mailovej adresy, hesla a stlačením tlačidla „Prihlásiť“ sa používateľ 
prihlási. Úspešné prihlásenie je, ak vpravo hore na lište menu je zobrazené meno 
používateľa. 

 
Obrázok 6 Prihlásenie používateľa – úspešné prihlásenie 

Ak prihlásenie nie je úspešné, informuje o tom informačná správa. Pokračuje sa 
opätovným zadaním verifikačných údajov.  

V prípade viac ako 3 neúspešných pokusov, prosím pokračujte podľa postupu 
„Obnova zabudnutého hesla“. 

6.1.3. Odhlásenie používateľa 

Po skončení práce je odporúčané sa z bezpečnostných dôvodov odhlásiť. 
Odhlasuje sa klikom na šípku dole vedľa mena používateľa v pravom hornom 
menu. 

 
Obrázok 7 Odhlásenie používateľa – krok 1 

Po kliknutí na šípku sa rozbalí širšia ponuka. 

 
Obrázok 8 Odhlásenie používateľa – krok 2 

Klik na „Odhlásiť sa“ vykoná proces odhlásenia sa. Ak proces skončil úspešne, 
v pravom hornom menu sa zobrazí opäť možnosť prihlásiť sa. 
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Obrázok 9 Úspešné odhlásenie používateľa 

6.1.4. Obnova zabudnutého hesla 

Zabudnuté heslo je možné obnoviť po kliknutí na „Strata hesla“ v pravej časti 
prihlasovacieho formuláru. 

 
Obrázok 10 Obnova zabudnutého hesla 

Po zadaní prihlasovacieho emailu do políčka „E-mail“ a stlačením tlačidla 
„Obnoviť heslo“  sa vygeneruje e-mail s ďalšími inštrukciami ako postupovať pri 
strate hesla. 

6.1.5. Úprava profilu používateľa 

K správe účtu prihláseného používateľa je možné sa dostať po prihlásení a kliknutí 
na „Môj profil“ v pravom hornom menu pri mene používateľa. 

 
Obrázok 11 Prístup k správe prihláseného používateľa 

Následne sa zobrazí formulár, kde je možné editáciou polí vykonávať jednotlivé 
zmeny. 
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Obrázok 12 Úprava profilu prihláseného používateľa 

Tlačidlom „Upraviť profil“ sa potvrdia zmeny a tlačidlom „Deaktivovať“ sa konto 
používateľa deaktivuje. 

6.1.6.  Prihlásenie sa na portál s použitím eID  
Po  vložení eID karty do čítačky a výberu možnosti „Prihlásenie / Registrácia cez 
UPVS“ bude používateľ presmerovaný na stránku www.slovensko.sk,  kde po 
úspešnej autorizácii  bude  presmerovaný späť na stránku www.slov-lex.sk.  

Podrobnosti prihlasovania sa prostredníctvom eID karty sú uvené na stránke: 

https://www.slovensko.sk/sk/elektronicka-schranka/postup-pri-prihlaseni-do-
elekt/_postup-pri-prihlaseni-sa-do-el/ 
Prihlásenie na portál „Slov-Lex“ použitím eID je možné po kliknutí na tlačítko 
prihlásenia v pravom hornom rohu a následne kliknutím na „Prihlásenie / 
Registrácia cez UPVS“. 
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Obrázok 13 Prihlásenie používateľa pomocou eID 

Následne bude používateľ presmerovaný na stránku prihlásenia pomocou 
elektronického občianskeho preukazu (eID). 

 

Obrázok 14 Zadanie BOK k občianskemu preukazu 

Po správnom zadaní bezpečnostného kódu bude používateľ automaticky 
presmerovaný naspäť na stránku portálu Slovlex, kde bude úspešne prihlásený. V 
prípade prvého použitia eID bude používateľ presmerovaný do systému jednotnej 
registrácie a prihlasovania do elektronických portálových služieb Ministerstva 
spravodlivosti SR (IAM MSSR), kde používateľ do registračného formulára doplní 
požadované informácie a potvrdí registráciu tlačidlom Registrovať. Pre 
používateľov portálu Slov-Lex doporučujeme v registračnom formulári vyplniť aj 
údaj Email. 

6.2. Komponent eZbierka  
eZbierka je komponent portálu Slov-Lex, ktorý je zdrojom platného práva pre 
všetky skupiny adresátov práva. Cieľovú skupinu komponentu eZbierka tvoria 
adresáti práva:   
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Ø dotknuté orgány štátnej správy,  
Ø orgány zákonodarnej moci,  
Ø územné samosprávne celky,  
Ø orgány súdnej moci,  
Ø odborníci pôsobiaci v oblasti práva,  
Ø živnostníci, podnikatelia 
Ø iní používatelia.  
Portál eZbierka je primárne prezentačnou vrstvou informačného systému na 
poskytovanie elektronickej podoby právnych predpisov a ich konsolidovaných 
znení adresátom práva. Portál eZbierka disponuje grafickým webovým rozhraním, 
ktoré sprevádza používateľa autorizovanými zneniami vyhlásených právnych 
predpisov. Súčasťou sú tematicky vytvorené náhľady pre rôznych adresátov práva 
(občianska verejnosť, odborná verejnosť, verejná správa, atď.) resp. náhľady z 
pohľadu právnych oblastí a pod. Významnou súčasťou eZbierky je možnosť 
zobrazenia konsolidovaných znení právnych predpisov, ktoré sú účinné, ako aj ich 
minulých a budúcich časových verzií. Používateľ dokáže vyhľadať podľa fulltextu, 
metadát, väzieb predpisov a odkazov využitím modulu Tezaurus slovenského 
práva (SlovVoc) konsolidované znenie ktoréhokoľvek (účinného aj neúčinného) 
právneho predpisu. Právne predpisy je možné zobrazovať podľa rôznych kritérií. 

6.2.1. Štruktúra obrazovky eZbierka 
Štruktúra obrazovky eZbierka je rovnaká pre prihláseného aj neprihláseného 
používateľa. 

 
Obrázok 15 Menu komponentu eZbierka 

6.2.2. Vyhľadávanie právnych predpisov 
Vyhľadávanie právnych predpisov je možné viacerými spôsobmi. 
V hornom obrázku stránky je vyhľadávacie pole, kde si môže používateľ zvoliť 
položku eZbierka a do susediaceho poľa zadať hľadaný výraz. 
Po zadaní aspoň 3 znakov systém dohľadáva vyhovujúce výsledky najmä v: 

Ø názvoch právnych predpisov zbierky 
Ø číslach právnych predpisov zbierky 
Ø názvoch ustanovení predpisov zbierky 

a zobrazí v roletovom menu pod vyhľadávacou maskou ponuku max. 15 výsledkov 
pozostávajúcu z vyhovujúcich predpisov či názvov ich ustanovení. Ak si používateľ 
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vyberie niektorý z ponúkaných predpisov, je mu po kliknutí naň zobrazený detail 
predpisu. Ak si vyberie niektorý z ponúkaných názvov, je mu po kliknutí naň 
spustené príslušné plnotextové vyhľadávanie. 
Ak si používateľ z ponuky nevyberie, alebo chce s výsledkami vyhľadávania ďalej 
pracovať, môže kliknúť na ikonu s lupou a je spustené plnotextové vyhľadávanie 
zadaného výrazu. Vyhľadávanie je podrobnejšie popísané ďalej v kapitole. 

 
Obrázok 16 Jednoduché vyhľadávanie právnych predpisov 

Vyhľadávanie je tiež možné cez formulár dostupný prostredníctvom položky 
menu „Vyhľadávanie právnych predpisov“, 

 
Obrázok 17 Položka menu – Vyhľadávanie právnych predpisov 

 a to vyplnením poľa „Hľadaný výraz“ a odoslaním formulára tlačidlom 
„Vyhľadať“. 

 
Obrázok 18 Jednoduché vyhľadávanie právnych predpisov 

Termíny či slovné spojenia zadané do poľa budú vyhľadávané v celých textoch 
konsolidovaných znení právnych predpisov. Do poľa je tiež možné zadať číslo 
hľadaného právneho predpisu či časť jeho názvu. 
Používateľ môže vyhľadávanie vyplnením poľa „Názov predpisu“ obmedziť len na 
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predpisy, ktoré budú obsahovať v názve termíny zadané do tohto poľa. 
Kliknutím na jeden z ponúkaných výsledkov vyhľadávania sa zobrazí detail tohto 
právneho predpisu. 
V pravom hornom rohu jednoduchého vyhľadávania sa nachádza linka na 
Rozšírené vyhľadávanie. 
Jej aktivovaním sa zobrazí obrazovka pre rozšírené vyhľadávanie. Používateľ má 
možnosť spresniť svoje požiadavky na hľadaný právny predpis zadaním viacerých 
kritérií. Výsledok vyhľadávania bude spĺňať podmienku všetkých zadaných 
kritérií. 
Pole „Hľadaný výraz“ slúži na plnotextové vyhľadávanie. Ostatné polia slúžia ako 
filtračné kritériá. Vyhľadávač najprv z indexu vyberie dokumenty, ktoré vyhovujú 
všetkým filtračným kritériám a na výslednej podmnožine indexu následne 
realizuje plnotextové vyhľadávanie, pri ktorom vyhodnocuje relevantnosť 
jednotlivých dokumentov voči zadanému dopytu. 
Vyhľadávanie pracuje na podobnom princípe ako dnes bežne rozšírené fulltextové 
vyhľadávače, napr. Google. Pri hľadaní viacslovných výrazov obvykle postačuje 
zadať všetky hľadané slová, nie je potrebné používať žiadne operátory (napr. 
spájať hľadané termíny logickou spojkou alebo/or). Vyhľadávací dopyt termín1 
termín2 teda vyhľadávač interpretuje tak, že v hľadanom dokumente by sa mali 
nachádzať oba termíny. Ako relevantnejšie – a teda zobrazené na prvých miestach 
výsledkov – sú spravidla vyhodnocované dokumenty obsahujúce oba termíny. 
Termíny sa však nemusia nachádzať v texte nutne vedľa seba.  
V prípade, že pri takomto vyhľadávaní používateľ nedostáva požadované výsledky, 
je dopyt možné spresniť použitím špeciálnych znakov, tzv. operátorov. Tie je 
možné použiť ako pri fulltextovom vyhľadávaní cez pole „hľadaný výraz“, tak pri 
filtračných kritériách. Podporované operátory sú nasledovné: 

* nahrádza niekoľko znakov 
? nahrádza práve jeden znak 

+termín dokument či konkrétne pole musí obsahovať daný termín 
-termín dokument či konkrétne pole nesmie obsahovať daný termín 

"slovné 
spojenie" 

v dokumente či konkrétnom poli sa hľadá slovné spojenie – 
hľadajú sa v dokumentoch len také výskyty slov tvoriacich 
zadané slovné spojenie, ktoré v texte tesne susedia 

"termín1 
termín2"~10 

v dokumente či konkrétnom poli sa hľadajú výskyty daných 
termínov vzdialených nanajvýš okolo 10 slov od seba 

Operátory +, - a "" je možné kombinovať: 

termín1 +termín2 dokumenty musia obsahovať termín2 a mali by 
obsahovať aj termín1 

termín1 +termín2 
-termín3 

dokumenty musia obsahovať termín2, nesmú 
obsahovať termín3 a mali by obsahovať termín1 

+termín1 +termín2 dokumenty bezpodmienečne musia obsahovať 
oba termíny, hoc nie nutne blízko seba 

 
Napríklad dopyt termín +"slovné spojenie" by hľadal dokumenty, v ktorých sa 
nutne musí vyskytovať slovné spojenie a mal by sa v nich vyskytovať aj termín. 
Výskyt termínu však v takomto prípade nie je podmienkou pre to, aby dokument 
vyhovoval dopytu, a bol zahrnutý do výsledkov vyhľadávania. Dokumenty 
obsahujúce ako termín, tak slovné spojenie však budú vyhodnotené ako 
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relevantnejšie a pri štandardnom radení výsledkov podľa relevantnosti by sa mali 
umiestniť v zozname výsledkov vyššie ako dokumenty, v ktorých sa nachádza len 
slovné spojenie, ale už nie termín. 
Pri slovenských výrazoch vyhľadávač pracuje s ich základným gramatickým 
tvarom. Pri hľadaní termínu bez ohľadu na jeho konkrétny tvar v hľadanom 
dokumente nie je nutné zadávať viacero tvarov hľadaného výrazu či používať 
operátor *. Vyhľadávač ďalej pri porovnávaní hľadaných výrazov s indexom 
neprihliada na prípadné rozdiely v diakritike. Hľadané výrazy je teda možné 
zadávať aj bez diakritiky. Vyhľadávač však považuje za relevantnejšie výskyty 
výrazov, ktoré vyhľadávaciemu dopytu zodpovedajú ako diakritikou, tak 
gramatickým tvarom. Pre spresnenie výsledkov teda môže byť žiaduce používať 
ako diakritiku, tak konkrétny hľadaný tvar slova. 
Pole „Hľadaný výraz“ vyhľadáva v názvoch, textoch a číslach predpisov zbierky. 
Do podľa „Číslo predpisu“ nie je nutné zadávať skratku zdroja, stačí zadať číslo 
predpisu v tvare 305/2013, prípadne len 305 – v takom prípade budú kritériu 
vyhovovať všetky predpisy s poradovým číslom 305 vo svojom ročníku. Rok 
vydania predpisu je možné došpecifikovať aj v samostatnom poli „Rok“. Do polí v 
sekciách „Vzťahy predpisov“ či „Vyhľadávanie derogácií“ je však nutné vpisovať 
čísla predpisov aj s príslušným rokom vydania, prípadne je možné použiť 
operátory * a ? (viď. nižšie). 
Pokiaľ je do poľa „Dátum účinnosti predpisu“ zadaný dátum, vyhľadávač berie do 
úvahy len predpisy účinné k danému dátumu a po kliknutí na výsledok 
vyhľadávania mu bude zobrazené také znenie predpisu, aké bola účinné k danému 
dňu. 
Pokiaľ je toto pole ponechané prázdne, prehľadávajú sa všetky publikované 
znenia predpisov zbierky. Pokiaľ vyhľadávaciemu dopytu vyhovuje aj znenie 
účinné k aktuálnemu dátumu, je mu po kliknutí na výsledok vyhľadávania 
zobrazené aktuálne znenie predpisu. Ak však dopytu vyhľadávania vyhovujú len 
znenia predpisov už neúčinné alebo ešte neúčinné, je mu zobrazené znenie časovo 
najbližšie ku dnešnému dátumu (pri zneniach už neúčinných teda posledný deň 
ich účinnosti, pri zneniach ešte neúčinných prvý deň ich účinnosti). 
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Obrázok 19 Obrazovka pre rozšírené vyhľadávanie právnych predpisov 

6.2.3. Chronologický register 
Chronologický register je archív právnych predpisov publikovaných na eZbierke, 
usporiadaný chronologicky po ročníkoch. 

 
Obrázok 20 Chronologický register  

Po kliknutí na vybraný ročník sa zobrazí Chronologický register predpisov 
ročníka.  
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Obrázok 21 Chronologický register ročníka - príklad 

Kliknutím na vybraný právny predpis sa zobrazí detail právneho predpisu. Detail 
právneho predpisu popisuje nasledujúca kapitola. 

6.2.4. Detail právneho predpisu 
Detail právneho predpisu tvorí: 

ü Znenie právneho predpisu 
ü Linky na diskusiu, dôvodovú správu, tlač, stiahnutie a zobrazenie grafu 
ü Panel so štruktúrou právneho predpisu so záložkami 

• Obsah  - vo forme odkazov na jednotlivé kapitoly znenia právneho 
predpisu 

• Informácie – základné údaje a dátumy právneho predpisu 

• História – obsahuje zoznam verzií právneho predpisu pre časové 
intervaly účinnosti 

• Vzťahy (derogácie) – zobrazuje vzťahy tohto právneho predpisu 
k ďalším právnym predpisom 

 
Obrázok 22 Detail právneho predpisu 

 

Linky na diskusiu, 
tlač, stiahnutie a graf 

Znenie 
právneho 
predpisu 

Štruktúra 
právneho 
predpisu 
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6.2.5. Rozšírené zobrazenie právneho predpisu 
Rozšírené zobrazenie právneho predpisu je možné aktivovať tlačidlom Rozšírené 
zobrazenie nachádzajúcim sa v ľavom dolnom rohu panelu so štruktúrou 
právneho predpisu. 

 
Obrázok 23 Tlačidlo rozšíreného zobrazenia 

Rozšírené zobrazenie slúži na zobrazenie vonkajších vzťahov ustanovení 
predpisov a umožňuje vzájomné porovnávanie textácií predmetného ustanovenia 
z rôznych časových rezov. 
V prípade pasívnej derogácie je používaný odkaz „Bolo novelizované“. Po kliknutí 
na odkaz citácie sa používateľ dostane k predpisu, ktorý daný predpis novelizoval. 

 
Obrázok 24 Pasívna derogácia v rozšírenom zobrazení predpisu 

V prípade aktívnej derogácie je používaný odkaz „Novelizovalo“. Po kliknutí na 
linku citácie sa používateľ dostane k predpisu, ktorý bol daným predpisom 
novelizovaný. 

 
Obrázok 25 Aktívna derogácia v rozšírenom zobrazení predpisu 

Obdobne sú používateľovi zobrazené odkazy v prípade vonkajšej väzby na 



0000000 

www.opis.gov.sk          www.informatizacia.sk  www.justice.gov.sk  Strana | 23  

vykonávací predpis alebo naopak. 
Porovnanie znení ustanovení predpisov medzi jednotlivými časovými rezmi sa 
aktivuje ikonou „Porovnať“ nachádzajúcim sa vedľa textu daného ustanovenia. 

 
Obrázok 26 Aktivácia porovnania znení ustanovenia 

Po kliknutí sa používateľovi naskytne príležitosť porovnať textáciu ustanovenia v 
aktuálne prezeranom znení predpisu s textáciou ustanovenia v jednotlivých 
časových rezoch, ktorých zoznam sa nachádza v pravej časti okna. 

 
Obrázok 27 Porovnanie znení ustanovenia 

 

6.2.6. Diskusia k právnym predpisom 
Diskusia k právnym predpisom je dostupná v ľavom menu obrazovky  
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Obrázok 28 Prístup k diskusii - cez používateľské menu 

alebo ako linka „Diskusia“ na detaile konkrétneho legislatívneho procesu. 

 
Obrázok 29 Prístup k diskusii konkrétneho právneho predpisu - príklad 

Otvorením položky menu Diskusia cez používateľské menu sa zobrazí zoznam 
právnych predpisov zoradených podľa rokov. Používateľ si vyhľadá príslušný 
právny predpis, ku ktorému chce diskutovať, alebo čítať diskusiu a otvorí detail 
diskusie. 

 
Obrázok 30 Detail diskusie konkrétneho právneho predpisu - príklad 

Ak používateľ chce založiť novú diskusiu klikne na tlačidlo Pridať novú diskusiu. 
Systém otvorí formulár pre založenie diskusie a napísanie prvého príspevku. 
Možnosť písať/prispievať do diskusie je možné len ako prihlásený používateľ. 

6.2. Komponent eLegislatíva 
eLegislatíva je komponent portálu Slov-Lex, ktorý poskytne tvorcom legislatívy 
efektívne nástroje k tvorbe obsahu a riadeniu životných cyklov právnych 
predpisov. Komponent poskytuje vyhľadávacie nástroje za účelom 
oboznamovania sa s vloženými informáciami o legislatívnych procesoch a 
poskytuje funkčnosť pre ich pripomienkovanie, sledovanie histórie a vedenie 
diskusie. 
Celý legislatívny proces je verejný pre všetkých používateľov portálu. 
Portál eLegislatíva prináša: 

ü orgánom zákonodarnej a výkonnej moci využívanie efektívneho nástroja 
pre tvorbu právnych predpisov a administráciu legislatívneho procesu, 
elimináciu administratívnych úkonov 

ü občanom, podnikateľom, orgánom štátnej správy a orgánom súdnej moci 
možnosť zapojenia do legislatívneho procesu. 

Riadenie legislatívnych procesov na portáli eLegislatíva zahŕňa: 
Ø tvorbu koncepcií, zámerov až po výsledné znenie právnych predpisov 
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Ø v rámci legislatívneho plánu vlády aj mimo neho 
Ø väzby na relevantné dokumenty v eZbierke, ktoré vlastne predstavujú 

zdroj a cieľ procesov eLegislatívy 
Ø diskusiu verejnosti nad navrhovanou právnou úpravou – vecným 

zámerom v prípravnej fáze 
Ø pripomienkové konanie s vyhodnotením; pripomienkovanie 

konsolidovaného znenia vlastného predpisu a sprievodných legislatívnych 
materiálov 

Ø pozmeňovacie návrhy nad konsolidovanými zneniami; rovnaký princíp 
ako pripomienkové konanie 

Ø negatívne zákonodarstvo ÚS SR – nástroj na určenie protiústavnosti 
podzákonných právnych predpisov, ktorých platnosť zaniká vyhlásením 
ÚS SR o protiústavnosti zákona na základe, ktorých boli vydané 

Ø redakčný systém na správu dokumentov v záverečnej fáze legislatívneho 
procesu – v redakcii Zbierky zákonov SR 

Ø publikovanie predpisu v eZbierke (publikačný modul) 

6.3. Požiadavky na HW a SW 
HW požiadavky: 
-  bez špecifických požiadaviek 
SW požiadavky: 
- Internetový prehliadač podporujúci štandard HTML5,  
- zapnutý JavaScript 
Iné požiadavky: 
- Internetové pripojenie 
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7. Popis jednotlivých služieb  

7.1. Sprístupňovanie právnych informácii 
Názov 
elektronickej 
služby: 

Sprístupňovanie právnych informácii 

Používatelia 
elektronickej 
služby: 

podnikateľ (G2B) 
inštitúcia verejnej správy (G2G) 
občan (G2C) 

Možnosti 
prístupu 
k službe: 

Prístup je realizovaný prostredníctvom webového sídla www.slov-lex.sk: 

www.slov-lex.sk 
Ø e-Zbierka 
Ø Chronologický register 

Presná lokalizácia na webovom sídle: 
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy 

Stručný popis 
a zoznam krokov 
vybavenia 
služby: 

Služba „Sprístupňovanie právnych informácií“ zabezpečí používateľovi 
prístup k právnym predpisom SR. 
 
Kroky vybavenia služby: 
 

1. Používateľ otvorí webové sídlo www.slov-lex.sk 
2. V hornom menu vyberie „e-Zbierka“ 
3. Z vyrolovaného menu vyberie „Chronologický register“ 
4. Vyberie si požadovaný ročník právneho predpisu 
5. Vyberie si požadované číslo právneho predpisu 

 

Krok 1 

 
 
Používateľ otvorí webové sídlo www.slov-lex.sk 

Krok 2 

 
V hornom menu vyberie „e-Zbierka“ 
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Krok 3 

 
Z vyrolovaného menu vyberie „Chronologický register“ 

Krok 4 

 
 
Vyberie si požadovaný ročník právneho predpisu 

Krok 5 

 
 
Vyberie si požadované číslo právneho predpisu 
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Súvisiace služby 
a nutné prílohy 
pre komplexné 
vybavenie 
služby: 

- 

7.2. Pripomienkovanie pripravovanej legislatívnej normy verejnosťou 
Názov 
elektronickej 
služby: 

Pripomienkovanie pripravovanej legislatívnej normy 
verejnosťou 

Používatelia 
elektronickej 
služby: 

občan (G2C) 
podnikateľ (G2B) 

Možnosti 
prístupu 
k službe: 

Prístup je realizovaný prostredníctvom webového sídla www.slov-lex.sk  
po prihlásení používateľa: 

www.slov-lex.sk 
Ø e-Legislatíva 

Ø Vyhľadávanie legislatívnych procesov 

Presná lokalizácia na webovom sídle: 
https://www.slov-lex.sk/predbezna-informacia 
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Stručný popis 
a zoznam krokov 
vybavenia 
služby: 

Táto služba umožní používateľom (verejnosti) prístup k pripravovaným 
legislatívnym zmenám navrhovaným legislatívcom. Používatelia 
(registrovaní, prípadne aj anonymní) sa dostanú cez prezentačné 
rozhranie k zoznamu legislatívnych noriem v prípravnej fáze, pričom 
systém definuje pre autora evidovať nasledovné povinné informácie, ktoré 
budú poskytnuté spomínaným modulom. 

Používateľ z radov verejnosti bude mať k dispozícii funkcie na 
pripomienkovanie navrhovanej právnej úpravy a vyjadrenie svojho 
pohľadu na opodstatnenosť zavedenia takejto legislatívnej zmeny. 

Systém zároveň prostredníctvom prezentačného rozhrania umožní 
predkladateľovi zákona prezerať zadané pripomienky a vyjadriť sa k nim, 
pričom portál bude viesť a navigovať používateľa jednotlivými krokmi. 
Služba vytvorí nástroj na posilnenie inštitútu priamej demokracie v 
Slovenskej republike. 

Služba „Pripomienkovanie pripravovanej legislatívnej normy verejnosťou“ 
zabezpečí používateľovi možnosť pripomienkovať pripravovaný 
predbežný návrh pripravovaného legislatívneho dokumentu  v štádiu 
medzirezortného pripomienkového konania (MPK). 
 
 
Kroky vybavenia služby: 
 

1. Používateľ otvorí webové sídlo www.slov-lex.sk 
2. Používateľ sa prihlási 
3. V hornom menu vyberie „e-Legislatíva“ 
4. Z vyrolovaného menu vyberie „Predbežná informácia“  (v skratke 

PPLP) 
5. Vyberie si požadovaný legislatívny proces  
6. Vyberie si pridať verejnú pripomienku 
7. Pridanie pripomienky 
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Krok 1 

 
 

Používateľ otvorí webové sídlo www.slov-lex.sk 
 
 

Krok 2 

 
 

Používateľ sa prihlási 
 

Krok 3 a 4  

  
 

V hornom menu vyberie „e-Legislatíva“ 
Z vyrolovaného menu vyberie „Predbežná informácia“  (v skratke 
PPLP) 
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Krok 5 (príklad) 

 

 

 
Vyberie si požadovaný legislatívny proces  

Krok 6 
 

 
 
Vyberie si pridať verejnú pripomienku 
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Krok 7 
 

Pre vkladanie pripomienok a prezeranie už odoslaných pripomienok slúži 
funkcionalita, ktorá sa nachádza v detaile procesu pod odkazom Pridať 
verejnú pripomienku, ktorý používateľ nájde v dolnej časti tabuľky 
s metaúdajmi o procese. 
 

 

Pre vloženie pripomienky, resp. viacerých pripomienok je nutné vybrať 
funkcionalitu, ktorá je dostupná pod odkazom Pridať verejnú 
pripomienku. Používateľ sa dostáva do obrazovky, ktorá v hornej časti 
obsahuje formulár pre vloženie pripomienky a v dolnej časti obsahuje 
zoznam doteraz evidovaných pripomienok k materiálu procesu PPLP. 

 

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

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

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

 

Používateľ môže takýmto spôsobom pridať potrebné množstvo 
pripomienok k materiálu, ktorý je predmetom pripomienkovania v rámci 
procesu PPLP počas celého štádia pripomienkovania. 
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Súvisiace služby 
a nutné prílohy 
pre komplexné 
vybavenie 
služby: 

- 

 

7.3. Poskytovanie rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie a 
Európskeho súdu pre ľudské práva 

Názov 
elektronickej 
služby: 

Poskytovanie rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie a Európskeho 
súdu pre ľudské práva 

Používatelia 
elektronickej 
služby: 

občan (G2C) 

podnikateľ (G2B) 

Možnosti 
prístupu 
k službe: 

Prístup je realizovaný prostredníctvom webového sídla www.slov-
lex.sk: 

www.slov-lex.sk 

Ø Súdne rozhodnutia 

o Všeobecné súdy SR 
o Európsky súd pre ĽP 
o Súdny dvor EU 
o  

Presná lokalizácia na webovom sídle: 

https://www.slov-lex.sk/vseobecne-sudy-sr 
https://www.slov-lex.sk/europsky-sud-pre-lp 
https://www.slov-lex.sk/sudny-dvor-eu 
 

Stručný popis 
a zoznam krokov 
vybavenia 
služby: 

Prostredníctvom eGov služby budú zverejnené súdne rozhodnutia  
Súdneho dvora EÚ a ESĽP, ktoré majú dopad na právny poriadok 
Slovenskej republiky alebo sa týkajú Slovenskej republiky. 

eGov služba v rámci procesu zverejnenia zároveň umožní 
kvalifikovaným používateľom vytvorenie vnútorných ako aj vonkajších 
väzieb a referenčných vzťahov v zverejňovanom obsahu. 

Služba „Poskytovanie rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie a 
Európskeho súdu pre ľudské práva“ umožní čitateľom prístup 
a sprehľadní obsah rozhodnutí všeobecných súdov SR, Európskeho súdu 
pre ľudské práva a Súdneho dvora Európskej únie. 

Kroky vybavenia služby: 

1. Používateľ otvorí webové sídlo www.slov-lex.sk 
2. V hornom menu vyberie „Súdne rozhodnutia“ 
3. Z vyrolovaného menu vyberie súdnu inštitúciu, ktorej 

rozhodnutia má záujem zobraziť 
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4. Používateľ zadá požadované kritérium vyhľadávania 
a potvrdí tlačidlom Vyhľadať 

5. Z výsledkov vyhľadávania si vyberie požadované 
rozhodnutie súdu 

 

 Krok 1 

 
Používateľ otvorí webové sídlo www.slov-lex.sk 

Krok 2 

 
V hornom menu vyberie „Súdne rozhodnutia“ 

 

Krok 3 

 
Z vyrolovaného menu vyberie súdnu inštitúciu, ktorej rozhodnutia má 

záujem zobraziť 
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Krok 4 

 

 

 
Používateľ zadá požadované kritérium vyhľadávania a potvrdí 
tlačidlom Vyhľadať 
 

Krok 5 

  

 
Z výsledkov vyhľadávania si vyberie požadované rozhodnutie súdu 
 

Súvisiace služby 
a nutné prílohy 
pre komplexné 
vybavenie 
služby: 

- 
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7.4. Poskytovanie vykonávacích právnych predpisov ústredných 
orgánov štátnej správy 

Názov 
elektronickej 
služby: 

Poskytovanie vykonávacích právnych predpisov ústredných orgánov 
štátnej správy 

Používatelia 
elektronickej 
služby: 

občan (G2C) 
inštitúcia verejnej správy (G2G) 
podnikateľ (G2B) 

Možnosti 
prístupu 
k službe: 

Prístup je realizovaný prostredníctvom webového sídla www.slov-
lex.sk: 

www.slov-lex.sk 
Ø Vykonávacie predpisy 

o Chronologický register opatrení 
o Rezortné zbierky 

Presná lokalizácia na webovom sídle: 

https://www.slov-lex.sk/chronologicky-register-opatreni 

https://www.slov-lex.sk/rezortne-zbierky 

 

Stručný popis 
a zoznam krokov 
vybavenia 
služby: 

Prostredníctvom eGov služby budú zverejnené úplné znenia všeobecne 
záväzných právnych predpisov ministerstiev a ostatných ústredných 
orgánov štátnej správy Slovenskej republiky, iných orgánov štátnej 
správy a Národnej banky Slovenska označované ako „výnosy“ a 
„opatrenia“ v ich úplnom znení. 

Zverejnenie sa tiež týka predovšetkým rezortných publikačných 
nástrojov (napr. Finančný spravodajca MF SR, Zbierka inštrukcií a 
oznámení MS SR a Vestník MDVaRR SR), a to primárne len v plusovej 
časovej osi, eGov služba zároveň v rámci procesu zverejnenia umožní 
kvalifikovaným používateľom vytvorenie vnútorných ako aj vonkajších 
väzieb vo zverejňovanom obsahu. 

Služba „Poskytovanie vykonávacích právnych predpisov ústredných 
orgánov štátnej správy“ zabezpečí používateľovi prístup k vykonávacím 
predpisom SR. 
 
Kroky vybavenia služby pre opatrenia: 
 

1. Používateľ otvorí webové sídlo www.slov-lex.sk 
2. V hornom menu vyberie „Vykonávacie predpisy“ 
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3. Z vyrolovaného menu vyberie „Chronologický register opatrení“ 
4. Vyberie si požadovaný ročník opatrení 
5. Vyberie si požadované číslo predpisu 

 

Krok 1 

  
 
Používateľ otvorí webové sídlo www.slov-lex.sk 

 

Krok 2 

  
 
V hornom menu vyberie „Vykonávacie predpisy“ 

 

Krok 3 

  
Z vyrolovaného menu vyberie „Chronologický register opatrení“ 

 

Krok 4 
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Vyberie si požadovaný ročník opatrení 

 

 

Krok 5 
 

 
 

Vyberie si požadované číslo predpisu 
 

 
Kroky vybavenia služby pre Rezortné zbierky: 
 
 

1. Používateľ otvorí webové sídlo www.slov-lex.sk 
2. V hornom menu vyberie „Vykonávacie predpisy“ 
3. Z vyrolovaného menu vyberie „Rezortné zbierky“ 
4. Vyberie si príslušný požadovaný rezort a ročník 
5. Vyberie si požadované číslo príspevku 

 

Krok 1 

 
 
Používateľ otvorí webové sídlo www.slov-lex.sk 

Krok 2 
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V hornom menu vyberie „Vykonávacie predpisy“ 

 

Krok 3 

 

  
 

Z vyrolovaného menu vyberie „Rezortné zbierky“ 
 

Krok 4 

 

 
 
Vyberie si príslušný požadovaný rezort a ročník 

Krok 5 
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Vyberie si požadované číslo príspevku 
 
 

Súvisiace služby 
a nutné prílohy 
pre komplexné 
vybavenie 
služby: 

- 

 

7.5.  Poskytovanie nástrojov na aproximáciu právnych noriem 
Európskej únie 

Názov 
elektronickej 
služby: 

Poskytovanie nástrojov na aproximáciu právnych noriem Európskej únie 

Používatelia 
elektronickej 
služby: 

občan (G2C) 
podnikateľ (G2B) 

Možnosti 
prístupu 
k službe: 

Prístup je realizovaný prostredníctvom webového sídla www.slov-lex.sk  
po prihlásení používateľa: 

www.slov-lex.sk 
Ø e-Legislativa 

Ø Vyhľadávanie legislatívnych procesov 

Presná lokalizácia na webovom sídle: 
https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-legislativneho-procesu 
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Stručný 
popis 
a zoznam 
krokov 
vybavenia 
služby: 

Prostredníctvom eGov služby budú spracované a zverejnené právne akty 
Európskej únie, a to: 
 
1. Nariadenia, ako všeobecne záväzné právne akty, ktoré sú priamo 
uplatniteľné vo svojej celistvosti v celej EÚ 
2. Smernice, ktorými sa stanovujú ciele, ktoré majú dosiahnuť členské 
štáty EÚ, pričom sa voľba spôsobu a metód aproximácie do vnútroštátneho 
práva ponecháva na ich vnútroštátne orgány 
3. Rozhodnutia, ako všeobecné alebo individuálne záväzné právne akty, 
ktoré sú priamo uplatniteľné v celej EÚ 
eGov Služba v rámci procesu umožní kvalifikovaným používateľom splnenie 
všetkých legislatívnych náležitostí spojených s vytvorením a schvaľovaním 
všeobecne záväzných právnych predpisov a zároveň  vytvorenie vnútorných 
ako aj vonkajších väzieb a novelizačných vzťahov a vzťahov k vnútroštátnym 
predpisom. 
 
Služba „Poskytovanie nástrojov na aproximáciu právnych noriem Európskej 
únie“ zabezpečí používateľovi možnosť vyhľadať a sprístupniť informácie 
o legislatívnom procese aproximovaného aktu. 
 
 
Kroky vybavenia služby: 
 

1. Používateľ otvorí webové sídlo www.slov-lex.sk 
2. Používateľ sa prihlási 
3. V hornom menu vyberie „e-Legislatíva“ 
4. Z vyrolovaného menu vyberie „Vyhľadávanie legislatívneho 

procesu“   
5. V maske vyhľadávanie sa vyberie  typ aktu EU „Nariadenie“, 

„Smernica“ alebo „Rozhodnutie“ 
6. Zobrazia sa informácie o aproximačnom procese vrátane 

o sprievodných dokumentoch a štádiách procesu 
 
Krok 1 

 
 
Používateľ otvorí webové sídlo www.slov-lex.sk 
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Krok 2 

 
 
Používateľ sa prihlási 

 

Krok 3 a 4  

 

  
 

V hornom menu vyberie „e-Legislatíva“ 
Z vyrolovaného menu vyberie „Vyhľadávanie legislatívneho procesu“   

 
 
 
 
 
 

Krok 5 (príklad) 
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V maske vyhľadávanie sa vyberie  typ aktu EU „Nariadenie“, „Smernica“ 
alebo „Rozhodnutie“ 

Krok 6 

  
 
Zobrazia sa informácie o aproximačnom procese vrátane o sprievodných 
dokumentoch a štádiách procesu 
 

Súvisiace 
služby a 
nutné 
prílohy pre 
komplexné 
vybavenie 
služby: 

- 
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7.6. Pripomienkovanie návrhov legislatívnych aktov Európskej únie 
Názov 
elektronickej 
služby: 

Pripomienkovanie návrhov legislatívnych aktov Európskej únie 

Používatelia 
elektronickej 
služby: 

zahraničná inštitúcia verejnej správy (G2A) 
zamestnanci inštitúcie verejnej správy (G2E) 
občan (G2C) 
inštitúcia verejnej správy (G2G) 
podnikateľ (G2B) 

Možnosti 
prístupu 
k službe: 

Prístup je realizovaný prostredníctvom webového sídla www.slov-lex.sk: 

www.slov-lex.sk 
Ø Právo EÚ 

o  Pripomienkovanie právo EÚ 

Presná lokalizácia na webovom sídle: 

 https://www.slov-lex.sk/pravo-eu 
 

Stručný 
popis 
a zoznam 
krokov 
vybavenia 
služby: 

eGovernment služba „ Pripomienkovanie návrhov legislatívnych aktov EÚ“ 
pokrýva životný cyklus vytvárania stanovísk SR  k návrhom aktov EÚ. 
Umožňuje evidenciu a vyhľadávanie všetkých dokumentov spojených s  
jednotlivými aktami EÚ a prípravou stanovísk SR vrátane napr. zvukových 
záznamov z relevantných rokovaní. Zároveň poskytuje možnosť notifikácie 
zaregistrovaných používateľov pri výskyte nového dokumentu, ktorého 
charakter vyhovuje zvoleným preferenciám používateľa (napr. téma 
dokumentu, zdroj dokumentu, stav dokumentu). Služba podporuje 
vytváranie predbežného stanoviska, inštrukcie aj oficiálnej pozície SR. 
Vytvára predpoklady pre inicializáciu procesu viacerými spôsobmi, tak aby 
forma mohla byť prispôsobená aktuálnym vlastnostiam systémov EÚ. Služba 
podporuje priradenie gestora ako aj následné spracovanie stanovísk vrátane 
ich pripomienkovania. Keďže gestormi môžu byť rôzne IVS, služba umožní aj 
prepojenie s IS príslušných IVS, tak aby interné procesy príslušnej IVS sa 
nemuseli meniť (interné činnosti príslušnej IVS môžu byť riešené v interných 
systémoch, ale výsledné dokumenty musia byť uložené v centrálnom 
systéme). Do procesu prípravy predbežného stanoviska, služba umožní aj 
zapojenie verejnosti formou poskytovania pripomienok. Zároveň informačné 
vlastnosti služby vytvoria predpoklady pre otvorené informovanie o 
návrhoch EÚ a zapojenie verejnosti do správy vecí verejných. Služba 
„Pripomienkovanie návrhov legislatívnych aktov Európskej únie“ zabezpečí 
používateľovi možnosť pripomienkovať stanovisko k návrhom aktov 
Európskej únie v štádiu medzirezortného pripomienkového konania (MPK). 
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Kroky vybavenia služby:  
 

1. Používateľ otvorí webové sídlo www.slov-lex.sk 
2. Používateľ sa prihlási 
3. V hornom menu vyberie „Právo EÚ“  a možnosť pripomienkovanie 

práva EÚ 
4. Používateľ si vyhľadá želaný proces podľa zadaného výrazu alebo 

prostredníctvom kritérií rozšíreného vyhľadávania 
5. Používateľ si vyberie z výsledkov vyhľadávania proces na 

pripomienkovanie 
6. Používateľovi sa zobrazí detail vybraného procesu, kde má 

možnosť prevziať vlastný materiál  
7. Používateľ má možnosť pred zadaním pripomienok si pozrieť 

doteraz zadané pripomienky 
8. Používateľ zadá verejnú pripomienku k stanovisku 

 
 

Krok 1 

 
 
Používateľ otvorí webové sídlo www.slov-lex.sk 

 

Krok 2 

  
 
Používateľ sa prihlási 

 

Krok 3 

  
 
 

V hornom menu vyberie „Právo EÚ“  a možnosť pripomienkovanie práva EÚ 
 
 
 
 
 
 



0000000 

www.opis.gov.sk          www.informatizacia.sk  www.justice.gov.sk  Strana | 46  

Krok 4 

  
 
Používateľ si vyhľadá želaný proces podľa zadaného výrazu alebo 
prostredníctvom kritérií rozšíreného vyhľadávania 

Krok 5 

  
Používateľ si vyberie z výsledkov vyhľadávania proces na pripomienkovanie 
  

Krok 6 

 
Používateľ si otvorí vlastný materiál 
  
Pre samotný proces pripomienkovania je dôležitý materiál, ktorý je 
k dispozícii na stiahnutie pod odkazom na stiahnutie s názvom Vlastný 
materiál. Po jeho preštudovaní môže začať používateľ s vkladaním 
pripomienok.  
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Krok 7 

 

  

 
 Používateľ má možnosť pred zadaním pripomienok si pozrieť doteraz zadané 
pripomienky 
 

Po preštudovaní je návrat späť na detail procesu možný kliknutím na odkaz 
pri znaku  

Krok 8 

 

 

 
  

 
Používateľ zadá verejnú pripomienku k stanovisku. 
 
Po zápise pripomienky sa klikne na tlačidlo uložiť.  

 
Súvisiace 
služby a 
nutné 

- 
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prílohy pre 
komplexné 
vybavenie 
služby: 

 

 

8. Kontaktujte nás 
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. 

 
 


