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Používateľská príručka elektronických služieb 

 

Názov projektu:  
Elektronizácia služieb Ústavného súdu Slovenskej 
republiky 

Stručný popis prínosov projektu 
(marketingový súhrn): 

Výsledkom realizácie projektu Elektronizácia služieb Ústavného súdu Slovenskej 
republiky je dodávka nového integrovaného informačného systému Ústavného súdu 
Slovenskej republiky (ďalej aj ako „IS ÚS SR“), ktorý elektronizuje procesy v rámci 
Ústavného súdu Slovenskej republiky. Výstupov projektu je 
sprístupnenie/implementácia elektronických služieb pre občanov a sudcovskú 
činnosť.  
 
Implementáciou riešenia s orientáciou na vzájomnú prepojenosť a spoluprácu 
heterogénnych informačných systémov a registrov používaných na výkon agendy 
Ústavného súdu SR sa zaviedli aj elektronické služby dostupné on-line, čo spolu so 
systematickou elektronizáciou procesov verejnej správy prispieva k zefektívneniu a 
zvýšeniu výkonnosti verejnej správy, čo je predpokladom rastu spokojnosti občanov, 
podnikateľov a ostatnej verejnosti s verejnou správou.  
 
Poskytované verejné elektronické služby informačného systému môžu využívať 
všetci bez rozdielu, ktorí sa domáhajú svojich práv v konaní pred Ústavným súdom 
Slovenskej republiky, alebo sa zaujímajú o rozhodnutia z rozhodovacej činnosti 
Ústavného súdu Slovenskej republiky, či už je to na pracovné, študijné alebo iné 
účely, a to najmä: 

- účastníci konania pred ústavným súdom,  
- sudcovia a zamestnanci Ústavného súdu Slovenskej republiky 
- občania, podnikateľské subjekty a inštitúcie verejnej správy.  

 
Hlavným prínosom projektu pre občana je možnosť podávať elektronické podania a 
jeho kvalitnejšie a podrobnejšie informovanie sa o činnosti Ústavného súdu 
Slovenskej republiky (ďalej aj ako „ÚS SR“) a Kancelárie ústavného súdu (ďalej aj 
ako „KÚS“). Fyzickým a právnickým osobám ako navrhovateľom a sťažovateľom 
pred ÚS SR umožňuje sledovať priebeh a stav činností vo vzťahu k ich domáhaniu 
sa práv v konaní pred ÚS SR vrátane právne záväznej elektronickej komunikácie. 
Veľmi cenné prínosy sú dosiahnuté aj pre odbornú verejnosť. Pre účastníkov 
konania v konaní pred ústavným súdom je možnosť online podať podanie (návrh) na 
začatie konania pred ÚS SR,  priebežne sa informovať o stave konania a online 
zasielať doplnenia podaní na základe výzvy aj elektronicky. Pre občanov, 
podnikateľské subjekty a inštitúcie verejnej správy pribudla možnosť podať online 
žiadosť o informáciu podľa infozákova a podať sťažnosť podľa zákona 
o stažnostiach. Taktiež majú možnosť priebežne sa informovať o stave vybavenia 
sťažnosti a poskytnutia informácie. 
  
Zavedením informačného systému s vyžívaním elektronických služieb sa 
racionalizovali a zefektívnili administratívne úkony a úkony v rozhodovacej činnosti, 
zaviedla sa okrem iného aj elektronizácia interných pracovných postupov a agendy 
rozhodovacej činnosti. Zároveň oproti pôvodnému informačnému systému sa 
rozšírila množina evidovaných informácii o konaniach pred Ústavným súdom 
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Slovenskej republiky.  
  
Realizácia projektu je významným prínosom ochrany ústavnosti v Slovenskej 
republike. Svedčí o tom aj elektronizácia projektu ústavného súdu „Efektívnosť 
výkonu rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky v konaní o sťažnostiach 
fyzických osôb a právnických osôb (konkrétna kontrola ústavnosti) v kauzálnej 
súvislosti s princípom prezumpcie zavineného konania štátu (všeobecných súdov a 
orgánov činných v trestnom konaní)“. 

Verzia dokumentu: 1.2 
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1 Úvod 

Motivácia a základné informácie 
 
 

Dodaný integrovaný informačný systém pokrýva pripravovanie, vypracúvanie,   
analyzovanie podkladov   na   rozhodovanie   Ústavného   súdu Slovenskej   
republiky a vykonávanie   odbornej   činnosti   v   oblasti   súdnej správy   a   správy   
registrov. Za správu dodaného inegrovaného informačného systému je zodpovedná 
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 
 
Základnou úlohou ústavného súdu je efektívna garancia dodržiavania vopred 
stanovených ústavných pravidiel, pričom práve prostredníctvom ústavného súdu 
dochádza v Slovenskej republike k uvádzaniu zásady ústavnosti do praxe. 
 
Postavenie a úlohy Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky v organizačnej 
štruktúre Ústavného súdu Slovenskej republiky upravuje zákon Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej 
republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov 
v § 9, § 9a a § 9b. 
 
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky zabezpečuje  
- technickú a prevádzkovú podporu informačného systému,  
- jeho nevyhnutný upgrade a zabezpečenie zdrojov na financovanie týchto 

činností. Technická a prevádzková podpora je zabezpečená zodpovednými 
pracovníkmi Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky v súčinnosti s 
dodávateľom technologického riešenia projektu podľa platnej zmluvy SLA. 

 
Hlavnou motiváciou realizácie projektu bolo zefektívnenie činnosti Ústavného súdu 
SR prostredníctvom elektronických služieb poskytovaných občanom a účastníkom 
konania.  
 
Hlavnými prínosmi sú zvýšenie transparentnosti a kvality poskytovaných služieb ÚS 
SR, úspora nákladov na strane ÚS SR aj používateľa, elektronická výmena 
súvisiacich dokumentov a lepšia informovanosť osôb zúčastnených v rámci konania 
na ÚS SR.  
 
Ďalšími prínosmi projektu sú dosiahnutie rýchlejšieho priebehu konaní pred ÚS SR a 
väčšia dostupnosť informácií o konaní pre všetkých účastníkov konania, posilňovanie 
nástrojov a opatrení prispievajúcich k zníženiu počtu prieťahov v konaniach pred 
všeobecnými súdmi  a tým aj k zníženiu sumy vyplácanej zo štátneho rozpočtu SR 
ako priznané finančné zadosťučinenie za prieťahy v týchto konaniach. 
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2 Prehľad skratiek a základných pojmov 

Prehľad skratiek a základných 
pojmov 

Skratka/Pojem  Význam  

BOK Bezpečnostný osobný kód eID karty 

eDesk  Modul ÚPVS na doručovanie správ občanom  

eID karta Občiansky preukaz s integrovaným čipom 

eID klient Aplikácia pre prácu s eID kartou 

IS ÚS SR  Informačný systém Ústavného súdu Slovenskej 
republiky 

Java ™ Objektovo orientovaný programovací jazyk 

Lokátor služieb Lokátor služieb je nástroj slúžiaci na vyhľadávanie 
elektronických služieb orgánov verejnej moci 
registrovaných na ústrednom portáli 

OR PZ Okresné riaditeľstvo Policajného zboru 

PC Osobný počítač 

PDF Portable document format, súborový formát 

ÚPVS  Ústredný portál verejnej správy  

ÚS SR  Ústavný súd Slovenskej republiky 

ZEP  Zaručený elektronický podpis  

ZEP PIN Bezpečnostný kód 

ZNaU Zbierka nálezov a uznesení resp. Zbierka nálezov 
a rozhodnutí 

Elektronická 
služba 

Elektronickou službou verejnej správy je 
elektronická forma komunikácie s povinnými 
osobami pri vybavovaní podaní, oznámení, prístupe 
k informáciám a ich poskytovaní, alebo účasti 
verejnosti na správe verejných vecí. (§ 2 písm. q) 
zákona č. 275/2006 Z.z. o ISVS) 

Vstupná služba 
IS 

Vstupnou službou IS verejnej správy je služba, 
ktorou občan alebo podnikateľ 

a) iniciuje zápis nových údajov do IS, vrátane zmeny 
a vymazania údajov,  
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b) požaduje výpis, odpis alebo potvrdenie o údajoch 
IS, 
c) vyhľadáva informácie, 
d) pripomienkuje materiál 

Výstupná služba 
IS 

Výstupnou službou IS verejnej správy je služba, 
ktorou orgán verejnej správy alebo verejnej moci 
poskytuje 

a) výsledok svojho konania,  
b) výpis, odpis alebo potvrdenie o údajoch IS, 
c) dokumenty, údaje a informácie, 
d) prehľad pripomienkového konania a dokumenty v 
pripomienkovom konaní 

 

 

3 Prehľad symbolov 

Prehľad symbolov Symbol Význam  

 
Zobraznie nápovedy k políčku vo 
formulári 

 
Opakovateľná sekcia, napr. pridanie 
ďalšej adresy 

 
Odstránenie opakovanej sekcie resp. 
bloku údajov 

 Iná nápoveda na formulári 

(*) Nutné vyplnenie dát v danom políčku 

 

Tlačidlo na formulári, ktorým sa 
predvyplnia dostupné informácie 
o prihlásenom používateľovi do polí 
formulára 

 Tlačidlo na formulári s popisom akcie 
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4 Zoznam elektronických služieb dostupných občanovi a podnikateľovi 

Zoznam elektronických služieb 1. Podanie návrhu na konanie pred ÚS SR (sluzba_is_1751) 
2. Poskytnutie rozhodnutia ÚS SR (a iných písomností) 

(sluzba_is_33239) 
3. Zaslanie výzvy na doplnenie podania (sluzba_is_33243) 
4. Doplnenie podania na konanie pred ÚS SR (sluzba_is_33238) 
5. Podanie žiadosti o informáciu (podľa zákona č. 211/2000 o 

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov) (sluzba_is_33249) 

6. Poskytnutie informácie z ÚS SR (sluzba_is_33251) 

7. Podanie sťažnosti na ÚS SR (sluzba_is_33258) 
8. Oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti na ÚS SR 

(sluzba_is_33259) 
9. Vyhľadávanie v zbierke nálezov a rozhodnutí (sluzba_is_33247) 

10. Zverejnenie rozhodnutia o konaní pred ÚS SR (sluzba_is_33246) 
11. Publikovanie/zverejňovanie informácií o ÚS SR (sluzba_is_33253) 
12. Informovanie sa o stave žiadosti, návrhu na konanie alebo sťažnosti 

na ÚS SR (sluzba_is_33250) 

13. Poskytnutie informácie o stave vybavovania žiadosti, návrhu na 
konanie alebo sťažnosti na ÚS SR (sluzba_is_33252) 

 
 



 

8 
www.opis.gov.sk  www.informatizacia.sk www.ustavnysud.sk 

5 Začíname 

Začíname 
 
 

K elektronickým službám poskytovaných Ústavným súdom Slovenskej 
republiky na účely online vyplnenia a odoslania elektronických služieb je 
možné dostať sa nasledovnými spôsobmi: 

1. Cez portál www.slovensko.sk kliknutím na Lokátor služieb 
a následným  vyhľadaním danej služby podľa jej názvu alebo iného 
z dostupných vyhľadávacích kritérií. 

 

Po prechode na stránku elektronických služieb ÚS SR zo 
stránky www.slovensko.sk sa otvorí stránka so zoznamom všetkých služieb, 
kde bude mať každá služba zobrazený popis (poučenie) so stručným opisom 
elektronickej služby a samotný odkaz na formulár služby. 

2. Priamo zo stránky Ústavného súdu Slovenskej republiky 
https://www.ustavnysud.sk/elektronicke-formulare vyhľadaním 
prislúchajúcej služby v odkazoch na stránke. 
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Prostredníctvom dostupného rozhrania je potrebné otvoriť danú službu 
kliknutím na príslušnú voľbu Podanie návrhu na konanie pred ÚS SR, 
Doplnenie podania na konanie pred ÚS SR, Podanie žiadosti o informáciu 
(podľa zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov), Podanie sťažnosti na ÚS SR 
alebo Informovanie sa o stave žiadosti, návrhu na konanie alebo 
sťažnosti na ÚS SR. 

Plné využívanie elektronických služieb poskytovaných občanom sú 
dostupné iba používateľom, ktorí sú prihlásení prostredníctvom eID 
karty (občiansky preukaz s integrovaným čipom). Pokiaľ budete pracovať 
s elektronickou službou (t.j. elektronickým formulárom) bez prihlásenia, 
takýto formulár nebude možné elektronicky odoslať z webového sídla ÚS SR 
do eDesku ÚS SR, ale bude možné takýto formulár uložiť (vo formáte XML) 
pre budúce načítanie alebo vytlačiť jeho PDF podobu a zaslať na ÚS SR 
iným spôsobom (napr. poštou). Postup prihlásenia prostredníctvom eID karty 
je popísaný v nasledujúcej kapitole. 

Požiadavky pre použitie elektronických služieb ÚS SR 
 
Nainštalovaná aplikácia eID klient podľa príručky dostupnej na stránke 
www.slovensko.sk (v časti „Na stiahnutie“). 

Systémové požiadavky pre použitie elektronických služieb ÚS SR: 
 

Hardvér 

Pre inštaláciu a spustenie aplikácie je potrebné mať k dispozícii: 

• osobný počítač (PC alebo notebook) s prístupom na Internet 

• čítačku kontaktných čipových kariet s nainštalovaným ovládačom 

• podpisovacie zariadenie (eID, Siemens, …) 
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Operačný systém 

Podporované operačné systémy: 

• Windows 7 (32 bit / 64 bit) 

• Windows 8.1 (32 bit / 64 bit) 

Webové prehliadače 

Podporované prehliadače: 

• Internet Explorer verzie 10+ (32bit) 

• Firefox verzie 30+ (32bit) 

• Opera verzie 30+ (32bit) 

V nastaveniach prehliadača je nutné aby boli povolené Java plugin-y. 

Ovládače a nastavenia ovládačov 

Nainštalované ovládače: 

• Ovládač pre čítačku eID kariet dostupnú na internete 

• Ovládač pre podpisovacie zariadenie 

• Java 8+ (32bit)  

 
Pozor, na webovom sídle ÚS SR bude možné podpísať iba prílohy 
vložené vo formáte PDF. Ak už máte prílohu v inom formáte podpísanú 
mimo webové sídlo ÚS SR, tak aj takúto prílohu môžete priložiť a odoslať. Ak 
chcete podpísať prílohu v inom formáte ako PDF, musíte tak spraviť mimo 
webové sídlo ÚS SR (napr. cez aplikáciu D.Signer/XadES, ktorá je 
k dispozícii na www.slovensko.sk v časti „Na stiahnutie“) a takýto dokument 
následne nahrať ako prílohu. 

Práca s aplikáciou eID klient 

Overenie identity 

Aplikácia eID klient Vám umožňuje použiť vašu eID kartu ako bezpečný 
prostriedok pre vaše prihlásenie sa ku elektronickým službám poskytovaným 
cez Internet. Primárne sú to služby elektronickej verejnej správy, ku ktorým 
bude prístup umožnený s použitím eID. 

Krok 1: Spustenie procesu elektronického overenia identity 
Okno aplikácie eID klient sa zobrazí automaticky, keď na Internetovom 
portáli, kde je príslušná elektronická služba zverejnená, zvolíte možnosť 
prihlásenia sa s eID. Tým spustíte proces elektronického overenia identity. 
Aplikácia vás následne vyzve na pripojenie čítačky eID karty (ak ju už 
nemáte vloženú) a na vloženie eID karty do čítačky čipových kariet (ak ju už 
nemáte vloženú). 
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Krok 2: Zadanie BOK a overenie elektronickej identity 
Pred samotným overením identity vás aplikácia požiada o zadanie vášho 
bezpečnostného osobného kódu (BOK), čím umožníte serveru nadviazať 
komunikáciu s čipom vašej eID karty. Niektorí poskytovatelia služieb majú 
oprávnenie overiť identitu bez zadávania vášho bezpečnostného osobného 
kódu. V takom prípade sa tento krok preskočí a pokračuje sa na ďalší krok: 
Komunikácia medzi kartou a serverom. 
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Zadanie BOK: 

1. Zobrazí sa virtuálna klávesnica a počet zostávajúcich pokusov pre správne 
zadanie BOK. Spôsob rozloženia numerických kláves je voliteľný. Je možné 
zvoliť „usporiadané“ alebo „náhodné“ rozloženie. 
2. Po každom neúspešnom pokuse sa zmení rozloženie kláves na virtuálnej 
klávesnici, ak je vybraté náhodné rozloženie kláves. 
3. Po vyčerpaní pokusov o správne zadanie BOK sa karta zablokuje 
V prípade, že sa náš BOK zablokoval, o jeho odblokovanie môžeme 
požiadať na ktoromkoľvek pracovisku OR PZ pre vydávanie dokladov. 

 
Informácie o poskytovateľovi služby 
Pri zadávaní BOK je zobrazený názov subjektu, ktorému budú údaje z čipu 
poskytnuté. Po stlačení tlačidla viac informácií aplikácia zobrazí informácie o 
serveri poskytovateľa služby, ktorý žiada o overenie vašej identity. Aplikácia 
taktiež zobrazí krátky popis účelu, pre aký má byť vaša identita overená. 
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Zobrazenie a úprava údajov pre overenie identity 
Pri zadávaní BOK je zobrazená informácia o množine údajov vašej identity 
(napr. meno, priezvisko, dátum narodenia), ktoré poskytovateľ služby pri 
overení identity žiada. Po stlačení tlačidla upraviť sa zobrazí zoznam údajov 
v osobitnom okne. 

 

Niektoré údaje môžu byť špecifikované ako povinné, iné ako nepovinné. 
Povinná množina predstavuje minimálnu množinu údajov požadovaných pre 
úspešné overenie identity pre daného poskytovateľa. Nepovinná množina 
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predstavuje množinu údajov, ktoré poskytovateľ žiada sprístupniť, avšak ich 
neposkytnutie nespôsobí neúspech procesu overenia identity. Nepovinnú 
množinu údajov môže používateľ pred pokračovaním ľubovoľne upraviť. Ak 
používateľ nechce poskytovateľovi služby poskytnúť niektorý z povinných 
atribútov, má možnosť celú autentifikáciu zrušiť. V takom prípade overenie 
identity skončí neúspechom. 
 
Krok 3: Komunikácia medzi kartou a serverom 
Po overení BOK nasleduje overenie certifikátu poskytovateľa služby v čipe 
eID karty a odoslanie požadovaných údajov serveru cez kryptograficky 
zabezpečené spojenie. 

 

Po úspešnom overení vašej identity poskytovateľom služby sa okno aplikácie 
eID klient automaticky zavrie a môžete pokračovať vo výbere elektronickej 
služby. 
 
Krok 4: Vytiahnutie dokladu eID z čítačky kariet 
Po úspešnom overení vašej identity môžete vašu eID kartu z čítačky 
vytiahnuť. 
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6 Popis jednotlivých služieb 

6.1 Podanie návrhu na konanie pred ÚS SR 

Názov elektronickej 
služby: 

Podanie návrhu na konanie pred ÚS SR 

Používatelia 
elektronickej služby: 

občan, podnikateľ, verejná správa 

Možnosti prístupu 
k službe: 
 
 

ÚPVS: www.slovensko.sk 

 
Vlastný portál alebo webové sídlo:  
https://www.ustavnysud.sk/podanie?formCategory=1&langId=sk&docSetId=1  

Odkaz na video príp. 
audio návod:  

Nie je k dispozícii. 

Stručný popis a zoznam 
krokov vybavenia služby: 
 
 

Tento formulár slúži na elektronické podanie na začatie konania pred 
Ústavným súdom Slovenskej republiky. Možno ním iniciovať všetky typy konaní 
upravených v prvom oddiele siedmej hlavy Ústavy Slovenskej republiky patriacich do 
právomoci Ústavného súdu Slovenskej republiky. Plné využívanie elektronických 
služieb poskytovaných občanom je dostupné iba používateľom, ktorí sú prihlásení 
prostredníctvom eID karty (občiansky preukaz s integrovaným čipom). Pokiaľ budete 
pracovať s elektronickou službou (t.j. elektronickým formulárom) bez prihlásenia, 
takýto formulár nebude možné elektronicky odoslať z webového sídla Ústavného 
súdu Slovenskej republiky. Takýto formulár však bude možné vytlačiť v jeho PDF 
podobe a poslať na ÚS SR iným spôsobom (napr. poštou). 

6.1.1 Vyplnenie formulára 
Kapitola Vyplnenie formulára je úvodnou kapitolou, v ktorej sa oboznámime 

s možnosťami práce s elektronickými formulármi Ústavného súdu Slovenskej 
republiky, ktoré budú prístupné v privátnej (po prihlásení sa) a aj verejnej časti 
webového sídla (bez prihlásenia, t.j. bez možnosti odoslania podania na ÚS SR 
priamo z webového sídla ÚS SR). Uvedieme charakteristické znaky a ovládacie 
prvky formulárov. Detailnejší pohľad na obsah a akcie formulára bude rozpísaný v 
ďalších podkapitolách. 

Štandardne je formulár rozdelený na viacero logických sekcií obsahujúcich 
vecne súvisiace údaje. Takéto sekcie sú implementované prostredníctvom 
jednotlivých krokov formulára, ktoré sú vyznačené v hornej časti formulára, pod jeho 
názvom. Označované sú číselne, vzostupne. Ich početnosť je závislá od počtu 
krokov potrebných k spracovaniu formulára. To, na ktorom kroku sa práve používateľ 
nachádza je reprezentované zvýraznením daného čísla, prislúchajúcemu k danému 
kroku, a to tak, že číslo je zvýraznené čiernou farbou a je umiestnené v kruhu s 
čiernym ohraničením. Pod ním je aj názov prislúchajúceho kroku. 

6.1.2 Všeobecné informácie k používaniu elektronických 
formulárov 

Prechod medzi jednotlivými krokmi je umožnený pomocou tlačidiel Ďalej a 
Späť nachádzajúcich sa v dolnej časti formulára a zároveň je umožnený aj spôsobom 
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kliknutia na konkrétny krok formulára, a to na číslo reprezentujúce konkrétny krok v 
hornej časti, pod názvom formulára. 

Konkrétna sekcia obsahuje dáta vyžadované od používateľa na vyplnenie. 
Nutné vyplnenie dát je označené symbolom červenej hviezdičky pri názve poľa (*), do 
ktorého používateľ vpisuje dáta od neho vyžadované. 

Formuláre obsahujú viacero foriem polí, do ktorých sa zadávajú dáta. 
Najčastejšie sa vyskytujúcim typom je štandardné pole pre vpisovanie dát bez 
možnosti výberu z ponúkaných možností. 

Ďalším z typov je pole s možnosťou výberu. Naviac, takýto typ poľa zároveň 
umožňuje aj vpisovanie iných hodnôt. Teda neobmedzuje zadávanie dát len z 
ponúkanej množiny dát, ale aj rozširuje túto množinu o vpísané dáta. 

Každé pole pre zadávanie dát obsahuje aj nápovedu. Nápoveda je označená 

symbolom otáznika  a je umiestnená na konci pravej časti polí. Jej zobrazenie 
nastane až po stlačení otáznika. Nápoveda stručne oboznamuje používateľa o 
potrebnom formáte zadania údajov, taktiež aj o tom, aký typ dát má používateľ zadať.  

Pridanou funkcionalitou na formulári je opakovateľná sekcia, podsekcia. 
Využíva sa predovšetkým pri zadávaní telefonických kontaktov. Reprezentuje ju 

tlačidlo so symbolom  a po ktorého stlačení sa pridajú ďalšie polia s rovnakou 
logikou na editáciu. Ako príklad sa uvádza spomínaný telefonický kontakt, kde sa 
zadáva typ telefónu a konkrétne číslo, pričom po kliknutí na tlačidlo so symbolom 

 a textom pridať vykoná to, že pridá ďalšiu skupinu týchto polí, a to konkrétne 
jedno pole pre typ telefónu a jedno pole pre vpísanie konkrétneho čísla. Teda po 
tomto procese sa na formulári budú nachádzať už dve sekcie pre telefonický kontakt, 
budú zobrazené dve telefónne čísla. 

Ďalšou užitočnou funkcionalitou formulára je zoskupovanie opakovateľných 
sekcií do jednej, čo znamená, že ďalšie pridávané sekcie pomocou tlačidla pridať 
budú v jednej skupine. Medzi sebou budú oddelené hlavným názvom. Tieto nové 

sekcie dáta majú pri názve symbol  s možnosťou odstránenia bloku týchto 
údajov. 

Funkcionalita vyhľadávania sa nachádza predovšetkým pri zadávaní údajov o 
adrese, kde pole Ulica ponúka takúto možnosť, a to vpísaním názvu ulice sa 
dohľadajú ďalšie dáta k nej prislúchaje, ako je štát, kraj, okres, mesto, prípadne obec. 
Dohľadanie spôsobí to, že sa tieto príslušné dáta aj doplnia do polí, kam patria. Ako 
príklad sa uvádza proces zadávania adresy úradu Vyššieho územného celku pre 
Bratislavský kraj. Namiesto vypĺňania všetkých polí pri adrese stačí zadať ulicu, 
ktorou je v tomto prípade Sabinovská a už sa na základe jej vyplnenia doplnia údaje 
ako mesto Bratislava, Bratislavský kraj, Slovenská republika ako štát, čo šetrí čas 
používateľa pri vypĺňaní.  

Formuláre umožňujú predvyplnenie údajov prihláseného 
žiadateľa/odosielateľa, teda osobu podávajúcu formulár a v prípade ústavného 
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podania alebo doplnenia podania aj výber Odporcu s možnosťou predvyplnenia jeho 
údajov z databázy Ústavného súdu, pokiaľ takého odporcu evidujú.  Tým, že v 
prípade predvyplnenia sa už dáta môžu nachádzať na formulári bez potreby ich 
zadania bude aj tak stále umožnené tieto dáta editovať, meniť, dopĺňať, odstraňovať.  

Počas vypĺňania dát na formulári je k dispozícii kontrola zadaných údajov (tzv. 
validácia dát), a to priebežná kontrola prebiehajúca aj počas vpisovania dát do 
jednotlivých polí. V prípade nesprávne vyplnených dát bude používateľ upozornený 
pomocou vysvietenia zle vyplneného poľa červenou farbou. Taktiež sa zobrazí aj 
správa o nesprávne zadaných dátach hneď pri danom poli vtedy, keď je v ňom 
nastavený kurzor a tá bude naviac obsahovať aj informáciu o správnom spôsobe 
zadania informácii. 

Okrem takéhoto spôsobu kontrolovania zadaných údajov je k dispozícii aj 
celková kontrola zadaných údajov po vyplnení formulára prostredníctvom tlačidla 
Skontrolovať. 

6.1.3 Akcie na formulári 
Pre každý jeden elektronický formulár je možné vykonať tieto akcie  

1. zatvorenie formulára bez jeho uloženia medzi rozpracované podania 
(Zrušiť) 

2. vymazanie vyplnených dát vo formulári (Vyčistiť) 
3. vytlačenie formulára (Tlačiť) 
4. kontrola vyplneného formulára (Skontrolovať) 
5. načítanie formulára ako xml súbor, ktorý je lokálne uložený v 

zariadení, z ktorého pracujeme s formulárom alebo podaním 
(Importovať) 

6. Taktiež je k dispozícii export formulára do súboru xml (Exportovať) 
7. uloženie a následné pokračovanie k odoslaniu formulára 

(Pokračovať) 
 

V nasledujúcich podkapitolách bližšie popíšeme tieto akcie s formulárom 
(podaním), ktoré aktivujeme prostredníctvom tlačidiel pod formulárom, ktoré sú 
znázornené na obrázku číslo 1. 

 
Obr: Tlačidlá na formulári. 

6.1.3.1 Tlačidlo Zrušiť 

Takto vykonáme akciu na zrušenie prác s formulárom bez uloženia 
akýchkoľvek zmien. Všetko, čo sme vyplnili na formulári bude vymazané a formulár 
sa zatvorí. Návrat späť k vyplnenému formuláru, ak bol vyplnený, už nie je. 

6.1.3.2 Tlačidlo Vyčistiť 

Vyvolanie akcie na zmazanie dát z formulára. Všetky vyplnené dáta, údaje 
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budú odstránené a bude zobrazený formulár s prázdnymi položkami tak, ako sme ho 
videli bezprostredne po otvorení cez výber z elektronických formulárov. 

6.1.3.3 Tlačidlo Tlačiť 

Aktivácia akcie na vytlačenie formulára ako dokumentu, pričom je nám 
poskytnutá PDF verzia formulára, ktorú si okrem vytlačenia môžeme aj uložiť na 
lokálne úložisko. Vytlačiť je možné aj prázdny formulár, teda taký, v ktorom sme ešte 
žiadnu položku nevypĺňali a zároveň je možné tlačiť formulár čiastočne i kompletne 
vyplnený. 

6.1.3.4 Tlačidlo Skontrolovať 

Pomocou tohto tlačidla spustíme kontrolu/validáciu polí formulára. Môžeme tak 
vykonať aj počas vypĺňania, aj na jeho konci. 

Tlačidlo Skontrolovať nachádzajúce sa v dolnej časti formulára pri vyššie 
spomínaných tlačidlách Ďalej, Naspäť. Po jeho stlačení prebehne kontrola a jej 
výsledkom je zobrazenie správy o výsledku kontroly. Táto správa sa zobrazí v hornej 
časti formulára a je buď kladná alebo záporná, čo sa prejaví aj farebným prevedením, 
a to zelenou alebo červenou farbou. V prípade nesprávnosti údajov sa okrem správy 
zobrazí aj konkrétny krok, ktorý obsahuje nesprávny údaj tak, že bude v červenom 
kruhu s bielou číslicou a takto naviguje používateľa na tú sekciu formulára, ktorú je 
potrebné opraviť. 

Pre potrebu podpísania formulára a odoslania podania je nutné mať validný 
formulár, teda vyplnené položky musia byť správne zadané. 

6.1.3.5 Tlačidlo Importovať 

Prostredníctvom tohto tlačidla systém skontroluje verziu importovaného XML 
súboru. Ak sa zhoduje verzia importovaného XML s generovanou verziou, import 
bude povolený. V inom prípade zamietnutý. 

6.1.3.6 Tlačidlo Exportovať 

Pomocou tohto tlačidla uložíme obsah formulára v xml na lokálne úložisko pre 
prípad neskoršieho použitia. Uložené budú iba polia formulára, prílohy nie. 

6.1.3.7 Tlačidlo Pokračovať 

Týmto tlačidlom sa formulár uloží do schránky ako rozpracované podanie, 
následne sa otvorený formulár, ktorý sme vypĺňali údajmi, zavrie a zobrazí sa 
stránka, kde budeme môcť podpísať formulár a odoslať podanie. 

 

6.1.4 Podanie návrhu na konanie pred ÚS SR - formulár 
Celý formulár je rozdelený do šiestich logicky súvisiacich krokov, z ktorých 

každý jeden je vyčlenený na základe vecne i obsahovo prislúchajúcich údajov. 
V tomto formulári je napríklad krok číslo 1 vyčlenený pre údaje navrhovateľa a krok 2 
obsahuje údaje odporcu. Takéto členenie umožňuje rýchle zorientovanie sa medzi 
položkami formulára, taktiež rýchly prechod medzi nimi, nakoľko je možné vyberať 
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prostredníctvom označenia myšou konkrétny krok, ktorý nás zaujíma. Naviac, 
jednotlivé kroky majú názov okrem navigačného menu aj na začiatku vizualizácie 
samotného kroku v zmysle zachovania prehľadnosti a jednoduchšej navigácie medzi 
položkami formulára. 

 

Obr: Zobrazenie krokov formulára. 

6.1.4.1 Krok číslo jeden Údaje navrhovateľa 

Medzi prvými údajmi, ktoré sa zobrazia v danom kroku, sú identifikačné údaje 
navrhovateľa. Medzi ne patrí Titul pred menom, Titul za menom, Meno, Priezvisko, 
Dátum narodenia. Pre bližšiu identifikáciu navrhovateľa je umožnené označiť 
výberom popisujúcu kombináciu ponúkaných hodnôt s názvami Maloletý, Cudzinec, 
Väzba, Výkon trestu.  

 Nasledujúca časť s názvom Požiadavka na formu ďalšej komunikácie 
poskytuje používateľovi výber spôsobu spätného kontaktu, a to z možnosti 
elektronickej komunikácie prostredníctvom schránky ÚPVS, ktorá je reprezentovaná 
označením možnosti Elektronicky do schránky ÚPVS. Samotná adresa, názov 
schránky, kam chceme prostredníctvom ÚPVS mať zaslanú spätnú väzbu, sa zadáva 
do položky s názvom eDesk adresa. Druhou možnosťou komunikácie umožňuje 
označenie možnosti s názvom Poštou, čo predstavuje zaslanie listovej zásielky. 
Forma komunikácie sa v prípade ústavných podaní zadáva iba pri prvom podaní 
(Podanie návrhu na začatie konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky) 
doplnenia podania už túto možnosť nemajú a preberajú sa z prvého podania 
(Doplnenie podania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky). 

V časti identifikačných údajov sa nachádza aj tlačidlo Predvyplniť údajmi 
podávajúceho. Po stlačení tohto tlačidla sa do polí automaticky vyplnia údaje 
Prihláseného užívateľa z jeho ÚPVS profilu, konkrétne titul pred a za menom, meno, 
priezvisko a jeho eDesk adresa. V prípade, že formulár vypĺňa neprihlásený užívateľ, 
po stlačení tlačidla sa nevykoná žiadna akcia. 
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Obr: Identifikačné údaje navrhovateľa. 

Nasleduje časť Adresa navrhovateľa, ktorá obsahuje povinné a nepovinné 
polia. Na základe vyplnenia názvu ulice sa položky ako Okres, Kraj, Štát a niekedy aj 
Časť obce predvyplnia samé a užívateľ ich už potom nemusí zadávať. Pole Časť 
obce patrí medzi nepovinné polia a ak sa automaticky nevyplní, je len na samotnom 
používateľovi, či to pole chce, alebo nechce vypĺňať. Na to, aby sa niektoré dáta 
predvyplnili, je potrebné uviesť aspoň 3 znaky z názvu ulice. Po ich zadaní sa zobrazí 
výber s možnosťami prislúchajúcich k zadaným písmenám, a tak si stačí už len 
vybrať z ponúkaného zoznamu.  

V prípade, že chceme zadať viac adries, po aktivácii tlačidla Pridať ďalšiu 
adresu sa zobrazí ďalší identický blok s položkami pre blok Adresa navrhovateľa. 
Podľa počtu zadávaných adries je potrebné rovnakým počtom stlačení toto tlačidlo 
aktivovať. 

 

 

Obr: Adresa navrhovateľa. 
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Ostatnými možnosťami v prvom kroku sú označenie výberu, že má 
navrhovateľ právneho zástupcu a či má zákonného zástupcu. 

Ak vyberieme možnosť Áno pri časti Navrhovateľ má zákonného zástupcu, 
zobrazia sa položky pre vyplnenie identifikačných údajov, možnosť výberu spôsobu 
ďalšej komunikácie, adresy zákonného zástupcu. 

Podobné položky sa zobrazia aj pri Právnom zástupcovi, v prípade, že 
zaškrtneme možnosť Áno pri časti Navrhovateľ má právneho zástupcu. Pre  
Právneho zástupcu už nie je možnosť výberu Typ subjektu pred identifikačnými 
údajmi. Na vyplnenie sú zobrazené položky ako Titul pred menom, Titul za menom, 
Meno advokáta, Priezvisko advokáta, Názov advokátskej kancelárie, Právna forma 
kancelárie, IČO advokátskej kancelárie, IČ DPH, Registračné číslo v komore 
advokátov a ešte je možné označiť výberom položku Platca DPH, ak je daná 
kancelária jej platcom. Okrem toho užívateľ opäť zvolí formu ďalšej komunikácie 
a vyplní adresu právneho zástupcu. Na záver má užívateľ možnosť pridať ďalšieho 
právneho zástupcu do podania pomocou príslušného tlačidla. Po stlačení sa zobrazí 
identický blok pre vyplnenie údajov o ďalšom právnom zástupcovi. 

Pri blokoch zákonný a právny zástupca sa opäť nachádza tlačidlo 
Predvyplniť údajmi podávajúceho, ktoré umoźní predvyplniť určité identifikačné údaje 
prihláseného užívateľa do daných polí.   

Na záver kroku číslo jeden je možné pridať ďalšieho navrhovateľa pomocou 
aktivácie tlačidla Pridať ďalšieho navrhovateľa. Podľa potreby pridávame viacerých 
navrhovateľov priamo úmerne s aktiváciou tohto tlačidla s názvom Pridať ďalšieho 
navrhovateľa. 

 

Obr: Ostatné časti kroku číslo jeden – Zákonný a Právny zástupca navrhovateľa, 
Pridanie ďalšieho navrhovateľa 
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Obr. č.6: Pridaná sekcia zákonného zástupcu navrhovateľa 
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Obr: Pridaná sekcia právneho zástupcu. 

6.1.4.2 Krok číslo dva Údaje odporcu 

Vizualizácia tohto kroku začína druhým oddielom – údaje o odporcovi. Všetky 
polia v oddieli odporcu sú nepovinné, preto ak užívateľ nepozná, alebo nechce 
vypĺňať odporcu, môže tento krok preskočiť. Oddiel odporcu sa opäť skladá z 2 častí, 
Identifikačné údaje odporcu a Adresa odporcu. 

Časť Identifikačné údaje odporcu poskytuje na vyplnenie položky Názov 
odporcu a Spisová značka odporcu. V prípade zadávania viacerých spisových 
značiek odporcu je pre ich oddelenie medzi sebou potrebné použiť čiarku. 

Adresa odporcu pozostáva zo štandardných položiek ako je definované 
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v spoločnej časti.  

V oddieli odporcu je taktiež možné predvyplnenie údajov, ak sa jedná o už 
existujúceho odporcu. Po zadaní 3 znakov do poľa Názov odporcu, systém vyhľadá 
zhody existujúcich odporcov v číselníku a po vybraní konkrétneho odporcu budú 
vyplnené všetky polia, ktoré sú známe k danému odporcovi. Ak systém nenájde 
zhodu, je potreba vyplniť polia manuálne.  

Pridávanie ďalších odporcov je možné vykonať aktiváciou tlačidla Pridať 
odporcu a v prípade potreby odobrania buď už vyplnenej sekcie alebo omylom 
pridanej sekcie odporcu je takúto časť možné odobrať aktiváciou tlačidla Odobrať 
odporcu. 

 

Obr: Sekcia odporcu. 

6.1.4.3 Krok číslo tri Údaje predmetu a odôvodnenie 

Štandardne vizualizácia začína názvom príslušného oddielu, a to Tretí oddiel – 
Predmet a odôvodnenie. V tejto časti je potrebné vyplniť dáta do položky s názvom 
Označenie návrhu na začatie konania, kde sa uvádza označenie/názov návrhu a typ 
konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky, ktoré chcete iniciovať (napríklad 
volebná sťažnosť, sťažnosť pre porušenie základných práv a slobôd, atď..) a ďalšej 
položky s názvom Odôvodnenie návrhu na začatie konania, kde treba uviesť 
podstatné skutkové okolnosti, právnu argumentáciu a označenie navrhovaných 
dôkazov. 
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Obr: Krok číslo tri Údaje predmetu a odôvodnenie. 

6.1.4.4 Krok číslo štyri Údaje návrhu rozhodnutia – petit 

V tomto kroku je k dispozícii položka Návrh rozhodnutia, do ktorej je 
potrebné uviesť znenie výroku rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky, 
ktorého sa domáhame. 

 

Obr: Údaje návrhu rozhodnutia. 

6.1.4.5 Krok číslo päť Zoznam príloh 

Sekcia Zoznam príloh obsahuje 2 nepovinné polia Názov prílohy a Spôsob 
doručenia prílohy. Celá sekcia je pomenovaná Príloha s príslušným poradovým 
číslom pridanej prílohy, čo umožňuje prehľadne pracovať s ľubovoľným počtom 
príloh, nakoľko je každá nová pridaná príloha očíslovaná, a to celým číslom 
bezprostredne nasledujúcim po čísle predchádzajúcej prílohy. V prípade potreby 
odobratia prílohy je tak možné vykonať aktiváciou tlačidla s názvom Odobrať prílohu.   

V tejto sekcii užívateľ neprikladá žiadne súbory s prílohami, tú možnosť 
bude mať až na konci, tesne pred odoslaním formuláru. V tomto kroku užívateľ len 
vytvára zoznam príloh, ktoré bude neskôr pridávať.  
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Obr: Zoznam príloh. 

6.1.4.6 Krok číslo šesť Údaje podávajúceho 

V úvode nás informuje šiesty oddiel – údaje o podávajúcom (odosielateľovi), 
na ktorom kroku formulára sa nachádzame. V tejto časti máme k dispozícii na 
vyplnenie položky Titul pred menom, Titul za menom, Meno a Priezvisko, do ktorých 
zapisujeme údaje o osobe, ktorá formulár vyplnila a odoslala. V prípade ak ste 
prihlásený, systém by mal vaše údaje predvyplniť automaticky, máte ich však 
možnosť prepísať. 

 

Obr: Údaje podávajúceho. 

Týmto samotné dátové časti formulára „Podanie návrhu na konanie pred ÚS 
SR“ končia. 

 

6.1.5 Príprava a odoslanie podania 
Táto kapitola je venovaná tej časti prác s podaním, keď už máme formulár 

vyplnený potrebnými a validnými údajmi, už sme ho uložili a zatvorili pomocou 
tlačidla Pokračovať a chceme s podaním pracovať ďalej. 

6.1.5.1 Práca s formulárom po vyplnení a uložení 

Po vyplnení dát vo formulári a aktivácii tlačidla Pokračovať, by sme mali vidieť 
stránku, ktorá je zobrazená na obrázku nižšie s názvom Formulár pripravený na 
podpísanie. Táto stránka je rozdelená na tri sekcie, a to Elektronický formulár 
k podaniu, Prílohu k podaniu a Veľkosť podania. V nasledujúcich podkapitolách 
popíšeme tieto časti podrobnejšie. 
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Obr: Formulár pripravený na podpísanie 

6.1.5.2 Časť Elektronický formulár k podaniu. 

V tejto sekcii je zobrazený názov formulára, s ktorým sme pracovali a bude 
súčasťou pripravovaného podania. Pod názvom je uvedený Stav formulára, ktorý po 
vyplnení dát má hodnotu Rozpracovaný a po podpísaní bude hodnota Podpísaný. 

Pod stavom sú zobrazené tlačidlá Vyplniť formulár, Podpísať formulár. V prípade, že 
sa chceme z tohto okamihu vrátiť opäť k vypĺňaniu formulára, resp. chceme si ho 
minimálne vyplnený zobraziť, tak použijeme tlačidlo Vyplniť formulár, ktoré nás 
presmeruje na formulár, ktorý sme pred aktivovaním tlačidla Uložiť a zavrieť vypĺňali. 

Druhé tlačidlo s názvom Podpísať formulár nám umožní priložiť k formuláru 
elektronický podpis za predpokladu, že máme nainštalovaný certifikát pre túto 
autoritu. Podpisujeme formulár, ktorý sme editovali zobrazený v novom okne bez 
možnosti vykonania úprav. Aktivujeme tlačidlo podpísať, vyberieme požadovaný 
certifikát zo zoznamu a máme formulár podpísaný. Meno podpisujúceho by sme mali 
vidieť aj v tejto časti pri texte Tento formulár je podpísaný nasledovnými osobami a 
zároveň je k dispozícii tento podpis odobrať, či znova podpísať, prípadne pridať 
viacero podpisov. 

6.1.5.3 Prílohy k podaniu 

Ďalšou sekciou na editáciu podania je pridávanie príloh k podaniu. Prílohu 
pridávame pomocou aktivácie tlačidla Nahrať súbor. Následne sa zobrazí okno, 
v ktorom vidíme súbory uložené na tom mieste, kde je nastavená lokalizácia náhľadu 
súborov. V tomto okne sa vieme presunúť na želané miesto, kde máme uložené 
prílohy, súbory, ktoré chceme pridať k podaniu. Po označení zvoleného súboru ho 
pridáme medzi prílohy prostredníctvom tlačidla v zobrazovanom okne Pridať. Takto 
by sme mali vidieť na obrazovke akciu, že sa súbor nahráva, ktorá je reprezentovaná 
ozubeným kolieskom ako je znázornené na obrázku nižšie „Nahrávanie prílohy“. Pod 
týmto obrázkom je umiestnený ďalší obrázok, ktorý ukazuje akciu po úspešnom 
nahraní prílohy a vidíme aj názov tejto prílohy a tiež aj tlačidlo Odstrániť prílohu, 
ktorým odoberieme pridaný súbor z príloh a tlačidlo Podpísať prílohu nám umožní 
pripojiť podpis k priloženému súboru, pričom jeho akcia je rovnaká ako pri 
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podpisovaní formulára, avšak tu ide o podpis prílohy. Pre platné podpísanie prílohy je 
potrebné nahrať prílohu vo formáte .pdf. 

 

Obr: Nahrávanie prílohy 

 

Obr:Nahratie prílohy – s možnosťou odstrániť prílohu 

6.1.5.4 Veľkosť podania 

Poslednou sekciou tejto stránky je časť pre kontrolu veľkosti podania 
z celkového pohľadu, čím sa myslí veľkosť podania vrátane formulára, vrátane príloh, 
vrátane podpisov. Maximálna povolená veľkosť podania je 20 MB, čo je nastavený 
limit pre používateľské schránky na ÚPVS. Aby sa nám ľahšie kontrolovala veľkosť 
dát, môžeme si pozrieť na obrázku vyššie prvok na sledovanie množstva dát, ktorými 
je podanie tvorené. Je to indikátor priebehu, ktorý nám vizuálne zobrazuje koľko dát 
sme už nahrali a koľko ich ešte môžeme nahrať. Pod ním je zobrazené aktuálne 
množstvo už nahraných dát a v zátvorke je percentuálne vyjadrenie tohto množstva 
so základom sto percent je tých 20 MB poskytovaných zo strany ÚPVS. 

6.1.5.5 Odoslanie podania 

Za predpokladu, že sme vykonali všetky potrebné činnosti na to, aby sme mohli 
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podanie odoslať ako je vyplnenie formulára validnými dátami, nahraním potrebných 
príloh, podpísaním náležitostí, tak môžeme aktivovať tlačidlo Odoslať podanie, 
ktoré sa nachádza v spodnej časti stránky, pod sekciou Veľkosť podania. Následne 
sa nám zobrazí vizualizácia odosielania, a potom sa zobrazí stránka, ktorá nás bude 
informovať, že podanie bolo úspešne odoslané. Ešte si môžeme podanie pozrieť 
prostredníctvom zobrazenia v našej používateľskej schránke (eDesk schránka) 
a sledovať jeho životný cyklus (notifikácie a odpovede od ÚS SR) a týmto sa práca 
s podaním končí. 

 
Súvisiace služby a nutné 
prílohy pre komplexné 
vybavenie služby: 

Na túto službu nadväzuje služba: 

• Informovanie sa o stave žiadosti, návrhu na konanie alebo sťažnosti na 
ÚS SR 

• Doplnenie podania na konanie pred ÚS SR 

• Zaslanie výzvy na doplnenie podania 

• Poskytnutie rozhodnutia ÚS SR (a iných písomností) 

 
Pre komplexné vybavenie služby je nutné priložiť prílohu: 

• Splnomocnenie  
o Elektronické podanie na začatie konania pred Ústavným súdom 

Slovenskej republiky musí podávajúci podpísať zaručeným 
elektronickým podpisom (ZEP). V prípade, ak podanie podáva 
právny zástupca v mene svojho klienta, je potrebné, aby 
splnomocnenie právneho zástupcu, ktoré má tvoriť prílohu podania, 
bolo už pred priložením k formuláru podania podpísané zaručeným 
elektronickým podpisom (ZEP) klienta. Ak klient nemá zaručený 
elektronický podpis, je potrebné doručiť podpísaný originál 
splnomocnenia Ústavnému súdu Slovenskej republiky poštou alebo 
osobne. 

 

 

6.2 Poskytnutie rozhodnutia ÚS SR (a iných písomností) 

Názov elektronickej 
služby: 
 

Poskytnutie rozhodnutia ÚS SR (a iných písomností) 
 

Používatelia 
elektronickej služby: 

občan, podnikateľ, verejná správa 

Možnosti prístupu 
k službe: 
 
 

ÚPVS: www.slovensko.sk 

 
Vlastný portál alebo webové sídlo:  
https://www.ustavnysud.sk/podanie?formCategory=1&langId=sk&docSetId=1 

Odkaz na video príp. 
audio návod:  

Nie je k dispozícii. 

Stručný popis a zoznam 
krokov vybavenia služby: 
 

Po spracovaní výsledku rozhodnutia k podaniu na začatie konania pred ÚS 
SR v systéme Ústavného súdu SR je do elektronickej schránky do záložky „Prijaté 
správy“ odoslaná doručenka s rozhodnutím ÚS SR. 
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Obr: eDesk – Poskytnutie rozhodnutia 

V prípade, že podávajúci uviedol vo formulári iný spôsob ďalšej komunikácie 
než do schránky ÚPVS, bude mu odpoveď doručená spôsobom, ktorý si zvolil pri jej 
odosielaní. 

Súvisiace služby a nutné 
prílohy pre komplexné 
vybavenie služby: 
 

Táto služba nadväzuje na službu: 

• Podanie návrhu na konanie pred ÚS SR 

• Doplnenie podania na konanie pred ÚS SR 

 
Pre komplexné vybavenie služby nie je nutné priložiť žiadnu prílohu. 

 

6.3 Zaslanie výzvy na doplnenie podania 

Názov elektronickej 
služby: 
 

Zaslanie výzvy na doplnenie podania 
 

Používatelia 
elektronickej služby: 

občan, podnikateľ, verejná správa 

Možnosti prístupu 
k službe: 
 
 

ÚPVS: www.slovensko.sk 

 
Vlastný portál alebo webové sídlo:  
https://www.ustavnysud.sk/podanie?formCategory=1&langId=sk&docSetId=1 

Odkaz na video príp. 
audio návod:  

Nie je k dispozícii. 

Stručný popis a zoznam 
krokov vybavenia služby: 
 

Služba „Zaslanie výzvy na doplnenie podania“ slúži pracovníkom ústavného 
súdu na zasielanie žiadostí účastníkom konania pred ÚS SR na doplnenie podkladov 
v ich konaniach. Po príprave výzvy v systéme Ústavného súdu SR je do elektronickej 
schránky do záložky „Prijaté správy“ odoslaná doručenka s danou výzvou ÚS SR. 
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Obr: eDesk – Výzva na doplnenie podania 

V prípade, že podávajúci uviedol vo formulári iný spôsob ďalšej komunikácie 
než do schránky ÚPVS, bude mu výzva doručená spôsobom, ktorý si zvolil pri jej 
odosielaní. 

Súvisiace služby a nutné 
prílohy pre komplexné 
vybavenie služby: 
 

Táto služba nadväzuje na službu: 

• Podanie návrhu na konanie pred ÚS SR 

 

Na túto službu nadväzuje služba: 

• Doplnenie podania na konanie pred ÚS SR 

Pre komplexné vybavenie služby nie je nutné priložiť žiadnu prílohu. 

 

6.4 Doplnenie podania na konanie pred ÚS SR 

Názov elektronickej 
služby: 
 

Doplnenie podania na konanie pred ÚS SR 
 

Používatelia 
elektronickej služby: 

občan, podnikateľ, verejná správa 

Možnosti prístupu 
k službe: 
 
 

ÚPVS: www.slovensko.sk 

 
Vlastný portál alebo webové sídlo:  
https://www.ustavnysud.sk/podanie?formCategory=5&langId=sk&docSetId=5  

Odkaz na video príp. 
audio návod:  

Nie je k dispozícii. 

Stručný popis a zoznam 
krokov vybavenia služby: 
 

Tento formulár slúži na elektronické doplnenie už skôr podaného podania na 
začatie konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky pre všetky typy konaní 
upravených v prvom oddiele siedmej hlavy Ústavy Slovenskej republiky patriacich do 
právomoci Ústavného súdu Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na formu skôr 
doručeného podania. Plné využívanie elektronických služieb poskytovaných 
občanom je dostupné iba používateľom, ktorí sú prihlásení prostredníctvom eID karty 
(občiansky preukaz s integrovaným čipom). Pokiaľ budete pracovať s elektronickou 
službou (t.j. elektronickým formulárom) bez prihlásenia, takýto formulár nebude 
možné elektronicky odoslať z webového sídla Ústavného súdu Slovenskej republiky. 
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Takýto formulár však bude možné vytlačiť v jeho PDF podobe a poslať na ÚS SR 
iným spôsobom (napr. poštou). 

6.4.1 Vyplnenie formulára 
Kapitola Vyplnenie formulára je úvodnou kapitolou, v ktorej sa oboznámime 

s možnosťami práce s elektronickými formulármi Ústavného súdu Slovenskej 
republiky, ktoré budú prístupné v privátnej (po prihlásení sa) a aj verejnej časti 
webového sídla (bez prihlásenia, t.j. bez možnosti odoslania podania na ÚS SR 
priamo z webového sídla ÚS SR). Uvedieme charakteristické znaky a ovládacie 
prvky formulárov. Detailnejší pohľad na obsah a akcie formulára bude rozpísaný v 
ďalších podkapitolách. 

Štandardne je formulár rozdelený na viacero logických sekcií obsahujúcich 
vecne súvisiace údaje. Takéto sekcie sú implementované prostredníctvom 
jednotlivých krokov formulára, ktoré sú vyznačené v hornej časti formulára, pod jeho 
názvom. Označované sú číselne, vzostupne. Ich početnosť je závislá od počtu 
krokov potrebných k spracovaniu formulára. To, na ktorom kroku sa práve používateľ 
nachádza je reprezentované zvýraznením daného čísla, prislúchajúcemu k danému 
kroku, a to tak, že číslo je zvýraznené čiernou farbou a je umiestnené v kruhu s 
čiernym ohraničením. Pod ním je aj názov prislúchajúceho kroku. 

6.4.2 Všeobecné informácie k používaniu elektronických 
formulárov 

Prechod medzi jednotlivými krokmi je umožnený pomocou tlačidiel Ďalej a 
Späť nachádzajúcich sa v dolnej časti formulára a zároveň je umožnený aj spôsobom 
kliknutia na konkrétny krok formulára, a to na číslo reprezentujúce konkrétny krok v 
hornej časti, pod názvom formulára. 

Konkrétna sekcia obsahuje dáta vyžadované od používateľa na vyplnenie. 
Nutné vyplnenie dát je označené symbolom červenej hviezdičky pri názve poľa (*), do 
ktorého používateľ vpisuje dáta od neho vyžadované. 

Formuláre obsahujú viacero foriem polí, do ktorých sa zadávajú dáta. 
Najčastejšie sa vyskytujúcim typom je štandardné pole pre vpisovanie dát bez 
možnosti výberu z ponúkaných možností. 

Ďalším z typov je pole s možnosťou výberu, ktorá je prvotne ponúkaná. Tá sa 

zobrazí po kliknutí na symbol  .Naviac, takýto typ poľa zároveň umožňuje aj 
vpisovanie iných hodnôt. Teda neobmedzuje zadávanie dát len z ponúkanej množiny 
dát, ale aj rozširuje túto množinu o vpísané dáta. 

Každé pole pre zadávanie dát obsahuje aj nápovedu. Nápoveda je označená 

symbolom otáznika  a je umiestnená na konci pravej časti polí. Jej zobrazenie 
nastane až po stlačení otáznika. Nápoveda stručne oboznamuje používateľa o 
potrebnom formáte zadania údajov, taktiež aj o tom, aký typ dát má používateľ zadať.  

Pridanou funkcionalitou na formulári je opakovateľná sekcia, podsekcia. 
Využíva sa predovšetkým pri zadávaní telefonických kontaktov. Reprezentuje ju 
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tlačidlo so symbolom  a po ktorého stlačení sa pridajú ďalšie polia s rovnakou 
logikou na editáciu. Ako príklad sa uvádza spomínaný telefonický kontakt, kde sa 
zadáva typ telefónu a konkrétne číslo, pričom po kliknutí na tlačidlo so symbolom 

 a textom pridať vykoná to, že pridá ďalšiu skupinu týchto polí, a to konkrétne 
jedno pole pre typ telefónu a jedno pole pre vpísanie konkrétneho čísla. Teda po 
tomto procese sa na formulári budú nachádzať už dve sekcie pre telefonický kontakt, 
budú zobrazené dve telefónne čísla. 

Ďalšou užitočnou funkcionalitou formulára je zoskupovanie opakovateľných 
sekcií do jednej, čo znamená, že ďalšie pridávané sekcie pomocou tlačidla pridať 
budú v jednej skupine. Medzi sebou budú oddelené hlavným názvom. Tieto nové 

sekcie dáta majú pri názve symbol  s možnosťou odstránenia bloku týchto 
údajov. 

Funkcionalita vyhľadávania sa nachádza predovšetkým pri zadávaní údajov o 
adrese, kde pole Ulica ponúka takúto možnosť, a to vpísaním názvu ulice sa 
dohľadajú ďalšie dáta k nej prislúchaje, ako je štát, kraj, okres, mesto, prípadne obec. 
Dohľadanie spôsobí to, že sa tieto príslušné dáta aj doplnia do polí, kam patria. Ako 
príklad sa uvádza proces zadávania adresy úradu Vyššieho územného celku pre 
Bratislavský kraj. Namiesto vypĺňania všetkých polí pri adrese stačí zadať ulicu, 
ktorou je v tomto prípade Sabinovská a už sa na základe jej vyplnenia doplnia údaje 
ako mesto Bratislava, Bratislavský kraj, Slovenská republika ako štát, čo šetrí čas 
používateľa pri vypĺňaní.  

Formuláre umožňujú predvyplnenie údajov prihláseného 
žiadateľa/odosielateľa, teda osobu podávajúcu formulár a v prípade ústavného 
podania alebo doplnenia podania aj výber Odporcu s možnosťou predvyplnenia jeho 
údajov z databázy Ústavného súdu, pokiaľ takého odporcu evidujú.  Tým, že v 
prípade predvyplnenia sa už dáta môžu nachádzať na formulári bez potreby ich 
zadania bude aj tak stále umožnené tieto dáta editovať, meniť, dopĺňať, odstraňovať.  

Počas vypĺňania dát na formulári je k dispozícii kontrola zadaných údajov (tzv. 
validácia dát), a to priebežná kontrola prebiehajúca aj počas vpisovania dát do 
jednotlivých polí. V prípade nesprávne vyplnených dát bude používateľ upozornený 
pomocou vysvietenia zle vyplneného poľa červenou farbou. Taktiež sa zobrazí aj 
správa o nesprávne zadaných dátach hneď pri danom poli vtedy, keď je v ňom 
nastavený kurzor a tá bude naviac obsahovať aj informáciu o správnom spôsobe 
zadania informácii. 

Okrem takéhoto spôsobu kontrolovania zadaných údajov je k dispozícii aj 
celková kontrola zadaných údajov po vyplnení formulára prostredníctvom tlačidla 
Skontrolovať. 

6.4.3 Akcie na formulári 
Pre každý jeden elektronický formulár je možné vykonať tieto akcie  

1. zatvorenie formulára bez jeho uloženia medzi rozpracované podania 
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(Zrušiť) 
2. vymazanie vyplnených dát vo formulári (Vyčistiť) 
3. vytlačenie formulára (Tlačiť) 
4. kontrola vyplneného formulára (Skontrolovať) 
5. načítanie formulára ako xml súbor, ktorý je lokálne uložený v 

zariadení, z ktorého pracujeme s formulárom alebo podaním 
(Importovať) 

6. Taktiež je k dispozícii export formulára do súboru xml (Exportovať) 
7. uloženie a následné pokračovanie k odoslaniu formulára 

(Pokračovať) 
 

V nasledujúcich podkapitolách bližšie popíšeme tieto akcie s formulárom 
(podaním), ktoré aktivujeme prostredníctvom tlačidiel pod formulárom, ktoré sú 
znázornené na obrázku číslo 1. 

 
Obr: Tlačidlá na formulári. 

6.4.3.1 Tlačidlo Zrušiť 

Takto vykonáme akciu na zrušenie prác s formulárom bez uloženia 
akýchkoľvek zmien. Všetko, čo sme vyplnili na formulári bude vymazané a formulár 
sa zatvorí. Návrat späť k vyplnenému formuláru, ak bol vyplnený, už nie je. 

6.4.3.2 Tlačidlo Vyčistiť 

Vyvolanie akcie na zmazanie dát z formulára. Všetky vyplnené dáta, údaje 
budú odstránené a bude zobrazený formulár s prázdnymi položkami tak, ako sme ho 
videli bezprostredne po otvorení cez výber z elektronických formulárov. 

6.4.3.3 Tlačidlo Tlačiť 

Aktivácia akcie na vytlačenie formulára ako dokumentu, pričom je nám 
poskytnutá PDF verzia formulára, ktorú si okrem vytlačenia môžeme aj uložiť na 
lokálne úložisko. Vytlačiť je možné aj prázdny formulár, teda taký, v ktorom sme ešte 
žiadnu položku nevypĺňali a zároveň je možné tlačiť formulár čiastočne i kompletne 
vyplnený. 

6.4.3.4 Tlačidlo Skontrolovať 

Pomocou tohto tlačidla spustíme kontrolu/validáciu polí formulára. Môžeme tak 
vykonať aj počas vypĺňania, aj na jeho konci. 

Tlačidlo Skontrolovať nachádzajúce sa v dolnej časti formulára pri vyššie 
spomínaných tlačidlách Ďalej, Naspäť. Po jeho stlačení prebehne kontrola a jej 
výsledkom je zobrazenie správy o výsledku kontroly. Táto správa sa zobrazí v hornej 
časti formulára a je buď kladná alebo záporná, čo sa prejaví aj farebným prevedením, 
a to zelenou alebo červenou farbou. V prípade nesprávnosti údajov sa okrem správy 
zobrazí aj konkrétny krok, ktorý obsahuje nesprávny údaj tak, že bude v červenom 
kruhu s bielou číslicou a takto naviguje používateľa na tú sekciu formulára, ktorú je 
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potrebné opraviť. 

Pre potrebu podpísania formulára a odoslania podania je nutné mať validný 
formulár, teda vyplnené položky musia byť správne zadané. 

6.4.3.5 Tlačidlo Importovať 

Prostredníctvom tohto tlačidla systém skontroluje verziu importovaného XML 
súboru. Ak sa zhoduje verzia importovaného XML s generovanou verziou, import 
bude povolený. V inom prípade zamietnutý. 

6.4.3.6 Tlačidlo Exportovať 

Pomocou tohto tlačidla uložíme obsah formulára v xml na lokálne úložisko pre 
prípad neskoršieho použitia. Uložené budú iba polia formulára, prílohy nie. 

6.4.3.7 Tlačidlo Pokračovať 

Týmto tlačidlom sa formulár uloží do schránky ako rozpracované podanie, 
následne sa otvorený formulár, ktorý sme vypĺňali údajmi, zavrie a zobrazí sa 
stránka, kde budeme môcť podpísať formulár a odoslať podanie. 

6.4.4 Doplnenie podania na konanie pred ÚS SR - formulár 
Na základe zachovania prehľadnosti sa tento formulár rozčlenil na šesť 

krokov. 

 

Obr: Doplnenie podania na konanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky – 
krok 1. 

6.4.4.1 Krok číslo jeden Údaje pôvodného/dopĺňaného podania 

V tomto kroku je potrebné identifikovať dopĺňané a pôvodné podanie. Pre túto 
činnosť sú k dispozícii nepovinné položky ako Spisová značka dopĺňaného podania, 
Označenie pôvodného podania, Podacie číslo pôvodného podania a Dátum 
pôvodného podania. 

Do položky Označenie pôvodného podania je potrebné uviesť 
označenie/názov návrhu a typ konania, ktoré dopĺňame a do položky Podacie číslo 
pôvodného podania sa uvedie podacie číslo z knihy došlej pošty konania pred 
Ústavným súdom Slovenskej republiky, ktoré chceme doplniť prostredníctvom 
podania. 

6.4.4.2 Krok číslo dva Údaje navrhovateľa 



 

36 
www.opis.gov.sk  www.informatizacia.sk www.ustavnysud.sk 

Medzi prvýmu údajmi, ktoré sa zobrazia v danom kroku sú identifikačné údaje 
navrhovateľa. Medzi ne patrí Titul pred menom, Titul za menom, Meno, Priezvisko, 
Dátum narodenia. Pre bližšiu identifikáciu navrhovateľa je umožnené označiť 
výberom popisujúcu kombináciu ponúkaných hodnôt s názvami Maloletý, Cudzinec, 
Väzba, Výkon trestu. 

V časti identifikačných údajov sa nachádza aj tlačidlo Predvyplniť údajmi 
podávajúceho. Po stlačení tohto tlačidla sa do polí automaticky vyplnia údaje 
Prihláseného užívateľa z jeho ÚPVS profilu, konkrétne titul pred a za menom, meno, 
priezvisko a jeho eDesk adresa. V prípade, že formulár vypĺňa neprihlásený užívateľ, 
po stlačení tlačidla sa nevykoná žiadna akcia.  

Nasleduje časť Adresa sťažovateľa, ktorá obsahuje povinné a nepovinné 
polia. Na základe vyplnenia názvu ulice sa položky ako Okres, Kraj, Štát a niekedy aj 
Časť obce predvyplnia samé a užívateľ ich už potom nemusí zadávať. Pole Časť 
obce patrí medzi nepovinné polia a ak sa automaticky nevyplní, je len na samotnom 
používateľovi, či to pole chce, alebo nechce vypĺňať. Na to, aby sa niektoré dáta 
predvyplnili, je potrebné uviesť aspoň 3 znaky z názvu ulice. Po ich zadaní sa zobrazí 
výber s možnosťami prislúchajúcich k zadaným písmenám, a tak si stačí už len 
vybrať z ponúkaného zoznamu.  

V prípade, že chceme zadať viac adries, po aktivácii tlačidla Pridať ďalšiu 
adresu sa zobrazí ďalší identický blok s položkami pre blok Adresa sťažovateľa. 
Podľa počtu zadávaných adries je potrebné rovnakým počtom stlačení toto tlačidlo 
aktivovať. 

Ostatnými možnosťami v prvom kroku sú označenie výberu, že má 
navrhovateľ právneho zástupcu a či má zákonného zástupcu. 

Ak vyberieme možnosť Áno pri časti Navrhovateľ má zákonného zástupcu, 
zobrazia sa položky pre vyplnenie identifikačných údajov a adresy zákonného 
zástupcu. 

Podobné položky sa zobrazia aj pri výbere možnosti Áno pri časti Navrhovateľ 
má právneho zástupcu. Pre tento prípad však už nie je možnosť výberu Typ subjektu 
pred identifikačnými údajmi. Na vyplnenie sú zobrazené položky ako Titul pred 
menom, Titul za menom, Meno advokáta, Priezvisko advokáta, Názov advokátskej 
kancelárie, Právna forma kancelárie, IČO, IČ DPH, Registračné číslo v komore 
advokátov a ešte je možné označiť výberom položku Platca DPH, ak je daná 
kancelárie jej platcom. 

Na záver kroku číslo jeden je možné pridať ďalšieho navrhovateľa pomocou 
aktivácie tlačidla Pridať ďalšieho navrhovateľa. Podľa potreby pridávame viacerých 
navrhovateľov priamo úmerne s aktiváciou tohto tlačidla s názvom Pridať ďalšieho 
navrhovateľa. 

6.4.4.3 Krok číslo tri Údaje odporcu 

Vizualizácia tohto kroku začína druhým oddielom – údaje o odporcovi. Všetky 
polia v oddieli odporcu sú nepovinné, preto ak užívateľ nepozná, alebo nechce 
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vypĺňať odporcu, môže tento krok preskočiť. Oddiel odporcu sa opäť skladá z 2 častí, 
Identifikačné údaje odporcu a Adresa odporcu. 

Časť Identifikačné údaje odporcu poskytuje na vyplnenie položky Názov 
odporcu a Spisová značka odporcu. V prípade zadávania viacerých spisových 
značiek odporcu je pre ich oddelenie medzi sebou potrebné použiť čiarku. 

Adresa odporcu pozostáva zo štandardných položiek ako je definované 
v spoločnej časti.  

V oddieli odporcu je taktiež možné predvyplnenie údajov, ak sa jedná o už 
existujúceho odporcu. Po zadaní 3 znakov do poľa Názov odporcu, systém vyhľadá 
zhody existujúcich odporcov v číselníku a po vybraní konkrétneho odporcu budú 
vyplnené všetky polia, ktoré sú známe k danému odporcovi. Ak systém nenájde 
zhodu, je potreba vyplniť polia manuálne.  

Pridávanie ďalších odporcov je možné vykonať aktiváciou tlačidla Pridať 
odporcu a v prípade potreby odobrania buď už vyplnenej sekcie alebo omylom 
pridanej sekcie odporcu je takúto časť možné odobrať aktiváciou tlačidla Odobrať 
odporcu. 

6.4.4.4 Krok číslo štyri Údaje doplnenia pôvodného podania 

Tento krok pozostáva z dvoch oddielov. 

Tretí oddiel – Doplnenie/zmena pôvodného odôvodnenia obsahuje položku 
Text doplnenia pôvodného návrhu na začatie konania. 

Štvrtý oddiel – Zmena návrhu rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej 
republiky (petit) obsahuje položku Zmena návrhu rozhodnutia, ktorá sa vypĺňa len 
v prípade, že navrhovateľ požaduje zmenu znenia výroku rozhodnutia Ústavného 
súdu, ktorého sa domáha. 
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Obr: Údaje doplnenia pôvodného podania. 

6.4.4.5 Krok číslo päť Zoznam príloh 

Sekcia Zoznam príloh obsahuje 2 nepovinné polia Názov prílohy a Spôsob 
doručenia prílohy. Celá sekcia je pomenovaná Príloha s príslušným poradovým 
číslom pridanej prílohy, čo umožňuje prehľadne pracovať s ľubovoľným počtom 
príloh, nakoľko je každá nová pridaná príloha očíslovaná, a to celým číslom 
bezprostredne nasledujúcim po čísle predchádzajúcej prílohy. V prípade potreby 
odobratia prílohy je tak možné vykonať aktiváciou tlačidla s názvom Odobrať prílohu.   

V tejto sekcii užívateľ neprikladá žiadne súbory s prílohami, tú možnosť 
bude mať až na konci, tesne pred odoslaním formuláru. V tomto kroku užívateľ len 
vytvára zoznam príloh, ktoré bude neskôr pridávať.  

6.4.4.6 Krok číslo šesť Údaje podávajúceho 

V úvode nás informuje šiesty oddiel – údaje o podávajúcom (odosielateľovi), 
na ktorom kroku formulára sa nachádzame. V tejto časti máme k dispozícii na 
vyplnenie položky Titul pred menom, Titul za menom, Meno a Priezvisko, do ktorých 
zapisujeme údaje o osobe, ktorá formulár vyplnila a odoslala. V prípade ak ste 
prihlásený, systém by mal vaše údaje predvyplniť automaticky, máte ich však 
možnosť prepísať. 

 

Obr. č.33: Údaje podávajúceho. 

Týmto samotné dátové časti formulára „Doplnenie podania na konanie pred 
ÚS SR“ končia. 

6.4.5 Príprava a odoslanie podania 
Táto kapitola je venovaná tej časti prác s podaním, keď už máme formulár 

vyplnený potrebnými a validnými údajmi, už sme ho uložili a zatvorili pomocou 
tlačidla Pokračovať a chceme s podaním pracovať ďalej. 

6.4.5.1 Práca s formulárom po vyplnení a uložení 

Po vyplnení dát vo formulári a aktivácii tlačidla Pokračovať, by sme mali vidieť 
stránku, ktorá je zobrazená na obrázku nižšie s názvom Formulár pripravený na 
podpísanie. Táto stránka je rozdelená na tri sekcie, a to Elektronický formulár 
k podaniu, Prílohu k podaniu a Veľkosť podania. V nasledujúcich podkapitolách 
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popíšeme tieto časti podrobnejšie. 

 

Obr: Formulár pripravený na podpísanie 

6.4.5.2 Časť Elektronický formulár k podaniu. 

V tejto sekcii je zobrazený názov formulára, s ktorým sme pracovali a bude 
súčasťou pripravovaného podania. Pod názvom je uvedený Stav formulára, ktorý po 
vyplnení dát má hodnotu Rozpracovaný a po podpísaní bude hodnota Podpísaný. 

Pod stavom sú zobrazené tlačidlá Vyplniť formulár, Podpísať formulár. V prípade, že 
sa chceme z tohto okamihu vrátiť opäť k vypĺňaniu formulára, resp. chceme si ho 
minimálne vyplnený zobraziť, tak použijeme tlačidlo Vyplniť formulár, ktoré nás 
presmeruje na formulár, ktorý sme pred aktivovaním tlačidla Uložiť a zavrieť vypĺňali. 

Druhé tlačidlo s názvom Podpísať formulár nám umožní priložiť k formuláru 
elektronický podpis za predpokladu, že máme nainštalovaný certifikát pre túto 
autoritu. Podpisujeme formulár, ktorý sme editovali zobrazený v novom okne bez 
možnosti vykonania úprav. Aktivujeme tlačidlo podpísať, vyberieme požadovaný 
certifikát zo zoznamu a máme formulár podpísaný. Meno podpisujúceho by sme mali 
vidieť aj v tejto časti pri texte Tento formulár je podpísaný nasledovnými osobami a 
zároveň je k dispozícii tento podpis odobrať, či znova podpísať, prípadne pridať 
viacero podpisov. 

6.4.5.3 Prílohy k podaniu 

Ďalšou sekciou na editáciu podania je pridávanie príloh k podaniu. Prílohu 
pridávame pomocou aktivácie tlačidla Nahrať súbor. Následne sa zobrazí okno, 
v ktorom vidíme súbory uložené na tom mieste, kde je nastavená lokalizácia náhľadu 
súborov. V tomto okne sa vieme presunúť na želané miesto, kde máme uložené 
prílohy, súbory, ktoré chceme pridať k podaniu. Po označení zvoleného súboru ho 
pridáme medzi prílohy prostredníctvom tlačidla v zobrazovanom okne Pridať. Takto 
by sme mali vidieť na obrazovke akciu, že sa súbor nahráva, ktorá je reprezentovaná 
ozubeným kolieskom ako je znázornené na obrázku nižšie „Nahrávanie prílohy“. Pod 
týmto obrázkom je umiestnený ďalší obrázok, ktorý ukazuje akciu po úspešnom 
nahraní prílohy a vidíme aj názov tejto prílohy a tiež aj tlačidlo Odstrániť prílohu, 
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ktorým odoberieme pridaný súbor z príloh a tlačidlo Podpísať prílohu nám umožní 
pripojiť podpis k priloženému súboru, pričom jeho akcia je rovnaká ako pri 
podpisovaní formulára, avšak tu ide o podpis prílohy. Pre platné podpísanie prílohy je 
potrebné nahrať prílohu vo formáte .pdf. 

 

Obr: Nahrávanie prílohy 

 

Obr:Nahratie prílohy – s možnosťou odstrániť prílohu 

6.4.5.4 Veľkosť podania 

Poslednou sekciou tejto stránky je časť pre kontrolu veľkosti podania 
z celkového pohľadu, čím sa myslí veľkosť podania vrátane formulára, vrátane príloh, 
vrátane podpisov. Maximálna povolená veľkosť podania je 20 MB, čo je nastavený 
limit pre používateľské schránky na ÚPVS. Aby sa nám ľahšie kontrolovala veľkosť 
dát, môžeme si pozrieť na obrázku vyššie prvok na sledovanie množstva dát, ktorými 
je podanie tvorené. Je to indikátor priebehu, ktorý nám vizuálne zobrazuje koľko dát 
sme už nahrali a koľko ich ešte môžeme nahrať. Pod ním je zobrazené aktuálne 
množstvo už nahraných dát a v zátvorke je percentuálne vyjadrenie tohto množstva 
so základom sto percent je tých 20 MB poskytovaných zo strany ÚPVS. 
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6.4.5.5 Odoslanie podania 

Za predpokladu, že sme vykonali všetky potrebné činnosti na to, aby sme 
mohli podanie odoslať ako je vyplnenie formulára validnými dátami, nahraním 
potrebných príloh, podpísaním náležitostí, tak môžeme aktivovať tlačidlo Odoslať 
podanie, ktoré sa nachádza v spodnej časti stránky, pod sekciou Veľkosť podania. 
Následne sa nám zobrazí vizualizácia odosielania, a potom sa zobrazí stránka, ktorá 
nás bude informovať, že podanie bolo úspešne odoslané. Ešte si môžeme podanie 
pozrieť prostredníctvom zobrazenia v našej používateľskej schránke (eDesk 
schránka) a sledovať jeho životný cyklus (notifikácie a odpovede od ÚS SR) a týmto 
sa práca s podaním končí. 

 
Súvisiace služby a nutné 
prílohy pre komplexné 
vybavenie služby: 
 

Na túto službu nadväzuje služba: 

• Informovanie sa o stave žiadosti, návrhu na konanie alebo sťažnosti na 
ÚS SR 

Pre komplexné vybavenie služby nie je nutné priložiť žiadnu prílohu. 

 
 

6.5 Podanie žiadosti o informáciu (podľa zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 

Názov elektronickej 
služby: 
 

Podanie žiadosti o informáciu (podľa zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 
 

Používatelia 
elektronickej služby: 

Občan, podnikateľ, verejná správa 

Možnosti prístupu 
k službe: 
 
 

ÚPVS: www.slovensko.sk 

 
Vlastný portál alebo webové sídlo: 
https://www.ustavnysud.sk/podanie?formCategory=4&langId=sk&docSetId=4  

Odkaz na video príp. 
audio návod:  
 

Nie je k dispozícii. 

Stručný popis a zoznam 
krokov vybavenia služby: 
 
 

Tento formulár slúži na podanie žiadosti o sprístupnenie informácie v zmysle 
ustanovení zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 
predpisov elektronickou formou. Plné využívanie elektronických služieb 
poskytovaných občanom je dostupné iba používateľom, ktorí sú prihlásení 
prostredníctvom eID karty (občiansky preukaz s integrovaným čipom). Pokiaľ budete 
pracovať s elektronickou službou (t.j. elektronickým formulárom) bez prihlásenia, 
takýto formulár nebude možné elektronicky odoslať z webového sídla Ústavného 
súdu Slovenskej republiky. Takýto formulár však bude možné vytlačiť v jeho PDF 
podobe a poslať na ÚS SR iným spôsobom (napr. poštou). 

6.5.1 Vyplnenie formulára 
Kapitola Vyplnenie formulára je úvodnou kapitolou, v ktorej sa oboznámime 

s možnosťami práce s elektronickými formulármi Ústavného súdu Slovenskej 
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republiky, ktoré budú prístupné v privátnej (po prihlásení sa) a aj verejnej časti 
webového sídla (bez prihlásenia, t.j. bez možnosti odoslania podania na ÚS SR 
priamo z webového sídla ÚS SR). Uvedieme charakteristické znaky a ovládacie 
prvky formulárov. Detailnejší pohľad na obsah a akcie formulára bude rozpísaný v 
ďalších podkapitolách. 

Štandardne je formulár rozdelený na viacero logických sekcií obsahujúcich 
vecne súvisiace údaje. Takéto sekcie sú implementované prostredníctvom 
jednotlivých krokov formulára, ktoré sú vyznačené v hornej časti formulára, pod jeho 
názvom. Označované sú číselne, vzostupne. Ich početnosť je závislá od počtu 
krokov potrebných k spracovaniu formulára. To, na ktorom kroku sa práve používateľ 
nachádza je reprezentované zvýraznením daného čísla, prislúchajúcemu k danému 
kroku, a to tak, že číslo je zvýraznené čiernou farbou a je umiestnené v kruhu s 
čiernym ohraničením. Pod ním je aj názov prislúchajúceho kroku. 

6.5.2 Všeobecné informácie k používaniu elektronických 
formulárov 

Prechod medzi jednotlivými krokmi je umožnený pomocou tlačidiel Ďalej a 
Späť nachádzajúcich sa v dolnej časti formulára a zároveň je umožnený aj spôsobom 
kliknutia na konkrétny krok formulára, a to na číslo reprezentujúce konkrétny krok v 
hornej časti, pod názvom formulára. 

Konkrétna sekcia obsahuje dáta vyžadované od používateľa na vyplnenie. 
Nutné vyplnenie dát je označené symbolom červenej hviezdičky pri názve poľa (*), do 
ktorého používateľ vpisuje dáta od neho vyžadované. 

Formuláre obsahujú viacero foriem polí, do ktorých sa zadávajú dáta. 
Najčastejšie sa vyskytujúcim typom je štandardné pole pre vpisovanie dát bez 
možnosti výberu z ponúkaných možností. 

Ďalším z typov je pole s možnosťou výberu, ktorá je prvotne ponúkaná. Tá sa 

zobrazí po kliknutí na symbol  .Naviac, takýto typ poľa zároveň umožňuje aj 
vpisovanie iných hodnôt. Teda neobmedzuje zadávanie dát len z ponúkanej množiny 
dát, ale aj rozširuje túto množinu o vpísané dáta. 

Každé pole pre zadávanie dát obsahuje aj nápovedu. Nápoveda je označená 

symbolom otáznika  a je umiestnená na konci pravej časti polí. Jej zobrazenie 
nastane až po stlačení otáznika. Nápoveda stručne oboznamuje používateľa o 
potrebnom formáte zadania údajov, taktiež aj o tom, aký typ dát má používateľ zadať.  

Pridanou funkcionalitou na formulári je opakovateľná sekcia, podsekcia. 
Využíva sa predovšetkým pri zadávaní telefonických kontaktov. Reprezentuje ju 

tlačidlo so symbolom  a po ktorého stlačení sa pridajú ďalšie polia s rovnakou 
logikou na editáciu. Ako príklad sa uvádza spomínaný telefonický kontakt, kde sa 
zadáva typ telefónu a konkrétne číslo, pričom po kliknutí na tlačidlo so symbolom 

 a textom pridať vykoná to, že pridá ďalšiu skupinu týchto polí, a to konkrétne 
jedno pole pre typ telefónu a jedno pole pre vpísanie konkrétneho čísla. Teda po 
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tomto procese sa na formulári budú nachádzať už dve sekcie pre telefonický kontakt, 
budú zobrazené dve telefónne čísla. 

Ďalšou užitočnou funkcionalitou formulára je zoskupovanie opakovateľných 
sekcií do jednej, čo znamená, že ďalšie pridávané sekcie pomocou tlačidla pridať 
budú v jednej skupine. Medzi sebou budú oddelené hlavným názvom. Tieto nové 

sekcie dáta majú pri názve symbol  s možnosťou odstránenia bloku týchto 
údajov. 

Funkcionalita vyhľadávania sa nachádza predovšetkým pri zadávaní údajov o 
adrese, kde pole Ulica ponúka takúto možnosť, a to vpísaním názvu ulice sa 
dohľadajú ďalšie dáta k nej prislúchaje, ako je štát, kraj, okres, mesto, prípadne obec. 
Dohľadanie spôsobí to, že sa tieto príslušné dáta aj doplnia do polí, kam patria. Ako 
príklad sa uvádza proces zadávania adresy úradu Vyššieho územného celku pre 
Bratislavský kraj. Namiesto vypĺňania všetkých polí pri adrese stačí zadať ulicu, 
ktorou je v tomto prípade Sabinovská a už sa na základe jej vyplnenia doplnia údaje 
ako mesto Bratislava, Bratislavský kraj, Slovenská republika ako štát, čo šetrí čas 
používateľa pri vypĺňaní.  

Formuláre umožňujú predvyplnenie údajov prihláseného 
žiadateľa/odosielateľa, teda osobu podávajúcu formulár a v prípade ústavného 
podania alebo doplnenia podania aj výber Odporcu s možnosťou predvyplnenia jeho 
údajov z databázy Ústavného súdu, pokiaľ takého odporcu evidujú.  Tým, že v 
prípade predvyplnenia sa už dáta môžu nachádzať na formulári bez potreby ich 
zadania bude aj tak stále umožnené tieto dáta editovať, meniť, dopĺňať, odstraňovať.  

Počas vypĺňania dát na formulári je k dispozícii kontrola zadaných údajov (tzv. 
validácia dát), a to priebežná kontrola prebiehajúca aj počas vpisovania dát do 
jednotlivých polí. V prípade nesprávne vyplnených dát bude používateľ upozornený 
pomocou vysvietenia zle vyplneného poľa červenou farbou. Taktiež sa zobrazí aj 
správa o nesprávne zadaných dátach hneď pri danom poli vtedy, keď je v ňom 
nastavený kurzor a tá bude naviac obsahovať aj informáciu o správnom spôsobe 
zadania informácii. 

Okrem takéhoto spôsobu kontrolovania zadaných údajov je k dispozícii aj 
celková kontrola zadaných údajov po vyplnení formulára prostredníctvom tlačidla 
Skontrolovať. 

6.5.3 Akcie na formulári 
Pre každý jeden elektronický formulár je možné vykonať tieto akcie  

1. zatvorenie formulára bez jeho uloženia medzi rozpracované podania 
(Zrušiť) 

2. vymazanie vyplnených dát vo formulári (Vyčistiť) 
3. vytlačenie formulára (Tlačiť) 
4. kontrola vyplneného formulára (Skontrolovať) 
5. načítanie formulára ako xml súbor, ktorý je lokálne uložený v 

zariadení, z ktorého pracujeme s formulárom alebo podaním 
(Importovať) 
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6. Taktiež je k dispozícii export formulára do súboru xml (Exportovať) 
7. uloženie a následné pokračovanie k odoslaniu formulára 

(Pokračovať) 
 

V nasledujúcich podkapitolách bližšie popíšeme tieto akcie s formulárom 
(podaním), ktoré aktivujeme prostredníctvom tlačidiel pod formulárom, ktoré sú 
znázornené na obrázku číslo 1. 

 
Obr: Tlačidlá na formulári. 

6.5.3.1 Tlačidlo Zrušiť 

Takto vykonáme akciu na zrušenie prác s formulárom bez uloženia 
akýchkoľvek zmien. Všetko, čo sme vyplnili na formulári bude vymazané a formulár 
sa zatvorí. Návrat späť k vyplnenému formuláru, ak bol vyplnený, už nie je. 

6.5.3.2 Tlačidlo Vyčistiť 

Vyvolanie akcie na zmazanie dát z formulára. Všetky vyplnené dáta, údaje 
budú odstránené a bude zobrazený formulár s prázdnymi položkami tak, ako sme ho 
videli bezprostredne po otvorení cez výber z elektronických formulárov. 

6.5.3.3 Tlačidlo Tlačiť 

Aktivácia akcie na vytlačenie formulára ako dokumentu, pričom je nám 
poskytnutá PDF verzia formulára, ktorú si okrem vytlačenia môžeme aj uložiť na 
lokálne úložisko. Vytlačiť je možné aj prázdny formulár, teda taký, v ktorom sme ešte 
žiadnu položku nevypĺňali a zároveň je možné tlačiť formulár čiastočne i kompletne 
vyplnený. 

6.5.3.4 Tlačidlo Skontrolovať 

Pomocou tohto tlačidla spustíme kontrolu/validáciu polí formulára. Môžeme tak 
vykonať aj počas vypĺňania, aj na jeho konci. 

Tlačidlo Skontrolovať nachádzajúce sa v dolnej časti formulára pri vyššie 
spomínaných tlačidlách Ďalej, Naspäť. Po jeho stlačení prebehne kontrola a jej 
výsledkom je zobrazenie správy o výsledku kontroly. Táto správa sa zobrazí v hornej 
časti formulára a je buď kladná alebo záporná, čo sa prejaví aj farebným prevedením, 
a to zelenou alebo červenou farbou. V prípade nesprávnosti údajov sa okrem správy 
zobrazí aj konkrétny krok, ktorý obsahuje nesprávny údaj tak, že bude v červenom 
kruhu s bielou číslicou a takto naviguje používateľa na tú sekciu formulára, ktorú je 
potrebné opraviť. 

Pre potrebu podpísania formulára a odoslania podania je nutné mať validný 
formulár, teda vyplnené položky musia byť správne zadané. 

6.5.3.5 Tlačidlo Importovať 
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Prostredníctvom tohto tlačidla systém skontroluje verziu importovaného XML 
súboru. Ak sa zhoduje verzia importovaného XML s generovanou verziou, import 
bude povolený. V inom prípade zamietnutý. 

6.5.3.6 Tlačidlo Exportovať 

Pomocou tohto tlačidla uložíme obsah formulára v xml na lokálne úložisko pre 
prípad neskoršieho použitia. Uložené budú iba polia formulára, prílohy nie. 

6.5.3.7 Tlačidlo Pokračovať 

Týmto tlačidlom sa formulár uloží do schránky ako rozpracované podanie, 
následne sa otvorený formulár, ktorý sme vypĺňali údajmi, zavrie a zobrazí sa 
stránka, kde budeme môcť podpísať formulár a odoslať podanie. 

 

6.5.4 Podanie žiadosti o informáciu (podľa zákona č. 211/2000 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov) - formulár 

V tomto prípade je formulár rozdelený do štyroch logických krokov. 

6.5.4.1 Krok číslo jeden Údaje žiadateľa 

Ako prvé pri zadávaní dát pre identifikáciu je potrebné zvoliť si typ subjektu, 
ktorého údaje budeme vypĺňať. Na výber je fyzická osoba, právnická osoba 
a možnosť Iný, ktorá sa vyberie v prípade, že nevyhovuje ani jedna z možností medzi 
fyzickou alebo právnickou osobou. 

V prípade voľby možnosti fyzická osoba, skrátene FO, v časti „Žiadateľ – 
identifikačné údaje“ sa zobrazia na vyplnenie položky Titul pred menom, Titul za 
menom, Meno, Priezvisko, z ktorých je povinné vyplniť Meno a Priezvisko.  Ak sa 
zvolí možnosť právnickej osoby, skrátene PO, zobrazené budú na vyplnenie položky 
Názov, IČO (Identifikačné číslo organizácie) a IČ DPH (Identifikačné číslo pre daň 
z pridanej hodnoty),  ktorá je jediná z vymenovaných položiek nepovinná pre 
vyplnenie. Výber hodnoty Iný v poli Typ subjektu zobrazí zhodné položky ako výber 
hodnoty PO, teda právnická osoba. 
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Obr: Identifikačné údaje žiadateľa 

Nasleduje časť Adresa žiadateľa, ktorá obsahuje povinné a nepovinné polia. 
Na základe vyplnenia názvu ulice sa položky ako Okres, Kraj, Štát a niekedy aj Časť 
obce predvyplnia samé a užívateľ ich už potom nemusí zadávať. Pole Časť obce 
patrí medzi nepovinné polia a ak sa automaticky nevyplní, je len na samotnom 
používateľovi, či to pole chce, alebo nechce vypĺňať. Na to, aby sa niektoré dáta 
predvyplnili, je potrebné uviesť aspoň 3 znaky z názvu ulice. Po ich zadaní sa zobrazí 
výber s možnosťami prislúchajúcich k zadaným písmenám, a tak si stačí už len 
vybrať z ponúkaného zoznamu.  

V prípade, že chceme zadať viac adries, po aktivácii tlačidla Pridať ďalšiu 
adresu sa zobrazí ďalší identický blok s položkami pre blok Adresa žiadateľa. Podľa 
počtu zadávaných adries je potrebné rovnakým počtom stlačení toto tlačidlo 
aktivovať. 

 

Obr: Adresa žiadateľa 

Sekcia Kontaktné informácie má položky pre uvedenie emailovej adresy, 
telefónneho čísla a typu telefónneho čísla, ktorý je buď pevná sieť, mobil alebo fax. 
Pomocou tlačidla Pridať ďalšie telefónne číslo je možné uviesť viacero telefonických 
kontaktov. 
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Obr: Kontaktné informácie 

6.5.4.2 Krok číslo dva Údaje žiadosti 

V tomto kroku vypĺňame povinnú položku Požadovaná informácia, do ktorej 
napíšeme text s identifikáciou žiadanej informácie, na ktorú chceme dostať odpoveď 
v súlade so zákonom č. 211/2000 o slobode informácií. 

 

Obr: Údaje žiadosti. 

6.5.4.3 Krok číslo tri Prílohy k žiadosti 

Sekcia Prílohy k žiadosti obsahuje 2 nepovinné polia Názov prílohy 
a Spôsob doručenia prílohy. Celá sekcia je pomenovaná Príloha s príslušným 
poradovým číslom pridanej prílohy, čo umožňuje prehľadne pracovať s ľubovoľným 
počtom príloh, nakoľko je každá nová pridaná príloha očíslovaná, a to celým číslom 
bezprostredne nasledujúcim po čísle predchádzajúcej prílohy. V prípade potreby 
odobratia prílohy je tak možné vykonať aktiváciou tlačidla s názvom Odobrať prílohu.   

V tejto sekcii užívateľ neprikladá žiadne súbory s prílohami, tú možnosť 
bude mať až na konci, tesne pred odoslaním formuláru. V tomto kroku užívateľ len 
vytvára zoznam príloh, ktoré bude neskôr pridávať.  
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Obr: Prílohy k žiadosti. 

6.5.4.4 Krok číslo štyri Požiadavka na zaslanie odpovede 

Do položky Spôsob zaslania odpovede vyberieme jednu z možných 
uvedených hodnôt výberu, ktorými sú Elektronicky do schránky ÚPVS, Poštou, 
Elektronicky na e-mail zaslaný pri adrese, Faxom. V prípade výberu možnosti 
Elektronicky do schránky ÚPVS sa zobrazí položka pre vyplnenie tejto adresy 
s názvom eDesk adresa. 

 

Obr: Požiadavka na zaslanie odpovede. 
 

Týmto samotné dátové časti formulára „Žiadosť o informáciu podľa 
infozákon“ končia. 

6.5.5 Príprava a odoslanie podania 
Táto kapitola je venovaná tej časti prác s podaním, keď už máme formulár 

vyplnený potrebnými a validnými údajmi, už sme ho uložili a zatvorili pomocou 
tlačidla Pokračovať a chceme s podaním pracovať ďalej. 

6.5.5.1 Práca s formulárom po vyplnení a uložení 

Po vyplnení dát vo formulári a aktivácii tlačidla Pokračovať, by sme mali vidieť 
stránku, ktorá je zobrazená na obrázku nižšie s názvom Formulár pripravený na 
podpísanie. Táto stránka je rozdelená na tri sekcie, a to Elektronický formulár 
k podaniu, Prílohu k podaniu a Veľkosť podania. V nasledujúcich podkapitolách 
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popíšeme tieto časti podrobnejšie. 

 

Obr: Formulár pripravený na podpísanie 

6.5.5.2 Časť Elektronický formulár k podaniu. 

V tejto sekcii je zobrazený názov formulára, s ktorým sme pracovali a bude 
súčasťou pripravovaného podania. Pod názvom je uvedený Stav formulára, ktorý po 
vyplnení dát má hodnotu Rozpracovaný a po podpísaní bude hodnota Podpísaný. 

Pod stavom sú zobrazené tlačidlá Vyplniť formulár, Podpísať formulár. V prípade, že 
sa chceme z tohto okamihu vrátiť opäť k vypĺňaniu formulára, resp. chceme si ho 
minimálne vyplnený zobraziť, tak použijeme tlačidlo Vyplniť formulár, ktoré nás 
presmeruje na formulár, ktorý sme pred aktivovaním tlačidla Uložiť a zavrieť vypĺňali. 

Druhé tlačidlo s názvom Podpísať formulár nám umožní priložiť k formuláru 
elektronický podpis za predpokladu, že máme nainštalovaný certifikát pre túto 
autoritu. Podpisujeme formulár, ktorý sme editovali zobrazený v novom okne bez 
možnosti vykonania úprav. Aktivujeme tlačidlo podpísať, vyberieme požadovaný 
certifikát zo zoznamu a máme formulár podpísaný. Meno podpisujúceho by sme mali 
vidieť aj v tejto časti pri texte Tento formulár je podpísaný nasledovnými osobami a 
zároveň je k dispozícii tento podpis odobrať, či znova podpísať, prípadne pridať 
viacero podpisov. 

6.5.5.3 Prílohy k podaniu 

Ďalšou sekciou na editáciu podania je pridávanie príloh k podaniu. Prílohu 
pridávame pomocou aktivácie tlačidla Nahrať súbor. Následne sa zobrazí okno, 
v ktorom vidíme súbory uložené na tom mieste, kde je nastavená lokalizácia náhľadu 
súborov. V tomto okne sa vieme presunúť na želané miesto, kde máme uložené 
prílohy, súbory, ktoré chceme pridať k podaniu. Po označení zvoleného súboru ho 
pridáme medzi prílohy prostredníctvom tlačidla v zobrazovanom okne Pridať. Takto 
by sme mali vidieť na obrazovke akciu, že sa súbor nahráva, ktorá je reprezentovaná 
ozubeným kolieskom ako je znázornené na obrázku nižšie „Nahrávanie prílohy“. Pod 
týmto obrázkom je umiestnený ďalší obrázok, ktorý ukazuje akciu po úspešnom 
nahraní prílohy a vidíme aj názov tejto prílohy a tiež aj tlačidlo Odstrániť prílohu, 
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ktorým odoberieme pridaný súbor z príloh a tlačidlo Podpísať prílohu nám umožní 
pripojiť podpis k priloženému súboru, pričom jeho akcia je rovnaká ako pri 
podpisovaní formulára, avšak tu ide o podpis prílohy. Pre platné podpísanie prílohy je 
potrebné nahrať prílohu vo formáte .pdf. 

 

Obr: Nahrávanie prílohy 

 

Obr:Nahratie prílohy – s možnosťou odstrániť prílohu 

6.5.5.4 Veľkosť podania 

Poslednou sekciou tejto stránky je časť pre kontrolu veľkosti podania 
z celkového pohľadu, čím sa myslí veľkosť podania vrátane formulára, vrátane príloh, 
vrátane podpisov. Maximálna povolená veľkosť podania je 20 MB, čo je nastavený 
limit pre používateľské schránky na ÚPVS. Aby sa nám ľahšie kontrolovala veľkosť 
dát, môžeme si pozrieť na obrázku vyššie prvok na sledovanie množstva dát, ktorými 
je podanie tvorené. Je to indikátor priebehu, ktorý nám vizuálne zobrazuje koľko dát 
sme už nahrali a koľko ich ešte môžeme nahrať. Pod ním je zobrazené aktuálne 
množstvo už nahraných dát a v zátvorke je percentuálne vyjadrenie tohto množstva 
so základom sto percent je tých 20 MB poskytovaných zo strany ÚPVS. 
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6.5.5.5 Odoslanie podania 

Za predpokladu, že sme vykonali všetky potrebné činnosti na to, aby sme mohli 
podanie odoslať ako je vyplnenie formulára validnými dátami, nahraním potrebných 
príloh, podpísaním náležitostí, tak môžeme aktivovať tlačidlo Odoslať podanie, 
ktoré sa nachádza v spodnej časti stránky, pod sekciou Veľkosť podania. Následne 
sa nám zobrazí vizualizácia odosielania, a potom sa zobrazí stránka, ktorá nás bude 
informovať, že podanie bolo úspešne odoslané. Ešte si môžeme podanie pozrieť 
prostredníctvom zobrazenia v našej používateľskej schránke (eDesk schránka) 
a sledovať jeho životný cyklus (notifikácie a odpovede od ÚS SR) a týmto sa práca 
s podaním končí. 
 

Súvisiace služby a nutné 
prílohy pre komplexné 
vybavenie služby: 

Na túto službu nadväzuje služba: 

• Informovanie sa o stave žiadosti, návrhu na konanie alebo sťažnosti na 
ÚS SR 

Pre komplexné vybavenie služby nie je nutné priložiť žiadnu prílohu. 

 

6.6 Poskytnutie informácie z ÚS SR 

Názov elektronickej 
služby: 
 

Poskytnutie informácie z ÚS SR 
 

Používatelia 
elektronickej služby: 

občan, podnikateľ, verejná správa 

Možnosti prístupu 
k službe: 
 
 

ÚPVS: www.slovensko.sk 

 
Vlastný portál alebo webové sídlo:  
https://www.ustavnysud.sk/podanie?formCategory=4&langId=sk&docSetId=4 

Odkaz na video príp. 
audio návod:  

Nie je k dispozícii. 

Stručný popis a zoznam 
krokov vybavenia služby: 
 

Odpoveď na službu “Podanie žiadosti o informáciu (podľa zákona č. 
211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov)” je po spracovaní v systéme ÚS SR zaslaná do elektronickej schránky do 
záložky „Prijaté správy“ ako doručenka s odpoveďou z Kancelárie Ústavného súdu 
Slovenskej republiky. 
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Obr: eDesk – Poskytnutie informácie z ÚS SR 

V prípade, že žiadateľ uviedol vo formulári iný spôsob doručenia než do 
schránky ÚPVS, bude mu odpoveď doručená spôsobom, ktorý si zvolil pri jej 
odosielaní. 

Súvisiace služby a nutné 
prílohy pre komplexné 
vybavenie služby: 
 

Táto služba nadväzuje na službu: 

• Podanie žiadosti o informáciu (podľa zákona č. 211/2000 o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 

 

Pre komplexné vybavenie služby nie je nutné priložiť žiadnu prílohu. 

 

6.7 Podanie sťažnosti na ÚS SR 

Názov elektronickej 
služby: 
 

Podanie sťažnosti na ÚS SR 

 

Používatelia 
elektronickej služby: 

Občan, podnikateľ, verejná správa 
 

Možnosti prístupu 
k službe: 
 
 

ÚPVS: www.slovensko.sk 

 
Vlastný portál alebo webové sídlo:  
https://www.ustavnysud.sk/podanie?formCategory=3&langId=sk&docSetId=3  

Odkaz na video príp. 
audio návod:  
 

Nie je k dispozícii. 

Stručný popis a zoznam 
krokov vybavenia služby: 
 
 

Tento formulár slúži na podanie sťažnosti v zmysle ustanovení zákona č. 
9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov elektronickou formou. Je 
potrebné ho použiť, ak sa domnievate, že Vaše práva alebo právom chránené 
záujmy boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou Ústavného súdu Slovenskej 
republiky, sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, Kanceláriou Ústavného 
súdu Slovenskej republiky alebo jej zamestnancov. V prípade, ak chcete iniciovať 
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konanie o sťažnosti podľa čl. 127 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, je potrebné 
použiť formulár „Podanie návrhu na konanie pred ÚS SR“. Plné využívanie 
elektronických služieb poskytovaných občanom je dostupné iba používateľom, ktorí 
sú prihlásení prostredníctvom eID karty (občiansky preukaz s integrovaným čipom). 
Pokiaľ budete pracovať s elektronickou službou (t.j. elektronickým formulárom) bez 
prihlásenia, takýto formulár nebude možné elektronicky odoslať z webového sídla 
Ústavného súdu Slovenskej republiky. Takýto formulár však bude možné vytlačiť v 
jeho PDF podobe a poslať na ÚS SR iným spôsobom (napr. poštou). 

6.7.1 Vyplnenie formulára 
Kapitola Vyplnenie formulára je úvodnou kapitolou, v ktorej sa oboznámime 

s možnosťami práce s elektronickými formulármi Ústavného súdu Slovenskej 
republiky, ktoré budú prístupné v privátnej (po prihlásení sa) a aj verejnej časti 
webového sídla (bez prihlásenia, t.j. bez možnosti odoslania podania na ÚS SR 
priamo z webového sídla ÚS SR). Uvedieme charakteristické znaky a ovládacie 
prvky formulárov. Detailnejší pohľad na obsah a akcie formulára bude rozpísaný v 
ďalších podkapitolách. 

Štandardne je formulár rozdelený na viacero logických sekcií obsahujúcich 
vecne súvisiace údaje. Takéto sekcie sú implementované prostredníctvom 
jednotlivých krokov formulára, ktoré sú vyznačené v hornej časti formulára, pod jeho 
názvom. Označované sú číselne, vzostupne. Ich početnosť je závislá od počtu 
krokov potrebných k spracovaniu formulára. To, na ktorom kroku sa práve používateľ 
nachádza je reprezentované zvýraznením daného čísla, prislúchajúcemu k danému 
kroku, a to tak, že číslo je zvýraznené čiernou farbou a je umiestnené v kruhu s 
čiernym ohraničením. Pod ním je aj názov prislúchajúceho kroku. 

6.7.2 Všeobecné informácie k používaniu elektronických 
formulárov 

Prechod medzi jednotlivými krokmi je umožnený pomocou tlačidiel Ďalej a 
Späť nachádzajúcich sa v dolnej časti formulára a zároveň je umožnený aj spôsobom 
kliknutia na konkrétny krok formulára, a to na číslo reprezentujúce konkrétny krok v 
hornej časti, pod názvom formulára. 

Konkrétna sekcia obsahuje dáta vyžadované od používateľa na vyplnenie. 
Nutné vyplnenie dát je označené symbolom červenej hviezdičky pri názve poľa (*), do 
ktorého používateľ vpisuje dáta od neho vyžadované. 

Formuláre obsahujú viacero foriem polí, do ktorých sa zadávajú dáta. 
Najčastejšie sa vyskytujúcim typom je štandardné pole pre vpisovanie dát bez 
možnosti výberu z ponúkaných možností. 

Ďalším z typov je pole s možnosťou výberu, ktorá je prvotne ponúkaná. Tá sa 

zobrazí po kliknutí na symbol  .Naviac, takýto typ poľa zároveň umožňuje aj 
vpisovanie iných hodnôt. Teda neobmedzuje zadávanie dát len z ponúkanej množiny 
dát, ale aj rozširuje túto množinu o vpísané dáta. 

Každé pole pre zadávanie dát obsahuje aj nápovedu. Nápoveda je označená 
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symbolom otáznika  a je umiestnená na konci pravej časti polí. Jej zobrazenie 
nastane až po stlačení otáznika. Nápoveda stručne oboznamuje používateľa o 
potrebnom formáte zadania údajov, taktiež aj o tom, aký typ dát má používateľ zadať.  

Pridanou funkcionalitou na formulári je opakovateľná sekcia, podsekcia. 
Využíva sa predovšetkým pri zadávaní telefonických kontaktov. Reprezentuje ju 

tlačidlo so symbolom  a po ktorého stlačení sa pridajú ďalšie polia s rovnakou 
logikou na editáciu. Ako príklad sa uvádza spomínaný telefonický kontakt, kde sa 
zadáva typ telefónu a konkrétne číslo, pričom po kliknutí na tlačidlo so symbolom 

 a textom pridať vykoná to, že pridá ďalšiu skupinu týchto polí, a to konkrétne 
jedno pole pre typ telefónu a jedno pole pre vpísanie konkrétneho čísla. Teda po 
tomto procese sa na formulári budú nachádzať už dve sekcie pre telefonický kontakt, 
budú zobrazené dve telefónne čísla. 

Ďalšou užitočnou funkcionalitou formulára je zoskupovanie opakovateľných 
sekcií do jednej, čo znamená, že ďalšie pridávané sekcie pomocou tlačidla pridať 
budú v jednej skupine. Medzi sebou budú oddelené hlavným názvom. Tieto nové 

sekcie dáta majú pri názve symbol  s možnosťou odstránenia bloku týchto 
údajov. 

Funkcionalita vyhľadávania sa nachádza predovšetkým pri zadávaní údajov o 
adrese, kde pole Ulica ponúka takúto možnosť, a to vpísaním názvu ulice sa 
dohľadajú ďalšie dáta k nej prislúchaje, ako je štát, kraj, okres, mesto, prípadne obec. 
Dohľadanie spôsobí to, že sa tieto príslušné dáta aj doplnia do polí, kam patria. Ako 
príklad sa uvádza proces zadávania adresy úradu Vyššieho územného celku pre 
Bratislavský kraj. Namiesto vypĺňania všetkých polí pri adrese stačí zadať ulicu, 
ktorou je v tomto prípade Sabinovská a už sa na základe jej vyplnenia doplnia údaje 
ako mesto Bratislava, Bratislavský kraj, Slovenská republika ako štát, čo šetrí čas 
používateľa pri vypĺňaní.  

Formuláre umožňujú predvyplnenie údajov prihláseného 
žiadateľa/odosielateľa, teda osobu podávajúcu formulár a v prípade ústavného 
podania alebo doplnenia podania aj výber Odporcu s možnosťou predvyplnenia jeho 
údajov z databázy Ústavného súdu, pokiaľ takého odporcu evidujú.  Tým, že v 
prípade predvyplnenia sa už dáta môžu nachádzať na formulári bez potreby ich 
zadania bude aj tak stále umožnené tieto dáta editovať, meniť, dopĺňať, odstraňovať.  

Počas vypĺňania dát na formulári je k dispozícii kontrola zadaných údajov (tzv. 
validácia dát), a to priebežná kontrola prebiehajúca aj počas vpisovania dát do 
jednotlivých polí. V prípade nesprávne vyplnených dát bude používateľ upozornený 
pomocou vysvietenia zle vyplneného poľa červenou farbou. Taktiež sa zobrazí aj 
správa o nesprávne zadaných dátach hneď pri danom poli vtedy, keď je v ňom 
nastavený kurzor a tá bude naviac obsahovať aj informáciu o správnom spôsobe 
zadania informácii. 

Okrem takéhoto spôsobu kontrolovania zadaných údajov je k dispozícii aj 
celková kontrola zadaných údajov po vyplnení formulára prostredníctvom tlačidla 
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Skontrolovať. 

6.7.3 Akcie na formulári 
Pre každý jeden elektronický formulár je možné vykonať tieto akcie  

1. zatvorenie formulára bez jeho uloženia medzi rozpracované podania 
(Zrušiť) 

2. vymazanie vyplnených dát vo formulári (Vyčistiť) 
3. vytlačenie formulára (Tlačiť) 
4. kontrola vyplneného formulára (Skontrolovať) 
5. načítanie formulára ako xml súbor, ktorý je lokálne uložený v 

zariadení, z ktorého pracujeme s formulárom alebo podaním 
(Importovať) 

6. Taktiež je k dispozícii export formulára do súboru xml (Exportovať) 
7. uloženie a následné pokračovanie k odoslaniu formulára 

(Pokračovať) 
 

V nasledujúcich podkapitolách bližšie popíšeme tieto akcie s formulárom 
(podaním), ktoré aktivujeme prostredníctvom tlačidiel pod formulárom, ktoré sú 
znázornené na obrázku číslo 1. 

 
Obr: Tlačidlá na formulári. 

6.7.3.1 Tlačidlo Zrušiť 

Takto vykonáme akciu na zrušenie prác s formulárom bez uloženia 
akýchkoľvek zmien. Všetko, čo sme vyplnili na formulári bude vymazané a formulár 
sa zatvorí. Návrat späť k vyplnenému formuláru, ak bol vyplnený, už nie je. 

6.7.3.2 Tlačidlo Vyčistiť 

Vyvolanie akcie na zmazanie dát z formulára. Všetky vyplnené dáta, údaje 
budú odstránené a bude zobrazený formulár s prázdnymi položkami tak, ako sme ho 
videli bezprostredne po otvorení cez výber z elektronických formulárov. 

6.7.3.3 Tlačidlo Tlačiť 

Aktivácia akcie na vytlačenie formulára ako dokumentu, pričom je nám 
poskytnutá PDF verzia formulára, ktorú si okrem vytlačenia môžeme aj uložiť na 
lokálne úložisko. Vytlačiť je možné aj prázdny formulár, teda taký, v ktorom sme ešte 
žiadnu položku nevypĺňali a zároveň je možné tlačiť formulár čiastočne i kompletne 
vyplnený. 

6.7.3.4 Tlačidlo Skontrolovať 

Pomocou tohto tlačidla spustíme kontrolu/validáciu polí formulára. Môžeme tak 
vykonať aj počas vypĺňania, aj na jeho konci. 

Tlačidlo Skontrolovať nachádzajúce sa v dolnej časti formulára pri vyššie 
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spomínaných tlačidlách Ďalej, Naspäť. Po jeho stlačení prebehne kontrola a jej 
výsledkom je zobrazenie správy o výsledku kontroly. Táto správa sa zobrazí v hornej 
časti formulára a je buď kladná alebo záporná, čo sa prejaví aj farebným prevedením, 
a to zelenou alebo červenou farbou. V prípade nesprávnosti údajov sa okrem správy 
zobrazí aj konkrétny krok, ktorý obsahuje nesprávny údaj tak, že bude v červenom 
kruhu s bielou číslicou a takto naviguje používateľa na tú sekciu formulára, ktorú je 
potrebné opraviť. 

Pre potrebu podpísania formulára a odoslania podania je nutné mať validný 
formulár, teda vyplnené položky musia byť správne zadané. 

6.7.3.5 Tlačidlo Importovať 

Prostredníctvom tohto tlačidla systém skontroluje verziu importovaného XML 
súboru. Ak sa zhoduje verzia importovaného XML s generovanou verziou, import 
bude povolený. V inom prípade zamietnutý. 

6.7.3.6 Tlačidlo Exportovať 

Pomocou tohto tlačidla uložíme obsah formulára v xml na lokálne úložisko pre 
prípad neskoršieho použitia. Uložené budú iba polia formulára, prílohy nie. 

6.7.3.7 Tlačidlo Pokračovať 

Týmto tlačidlom sa formulár uloží do schránky ako rozpracované podanie, 
následne sa otvorený formulár, ktorý sme vypĺňali údajmi, zavrie a zobrazí sa 
stránka, kde budeme môcť podpísať formulár a odoslať podanie. 

 

6.7.4 Podanie sťažnosti na ÚS SR - formulár 
Formulár pre podanie sťažnosti obsahuje štyri kroky, v ktorých používateľ 

uvedie špecifiká problému, s ktorým je nespokojný ako podnet na riešenie. 

 

Obr.: Sťažnosť – ukážka výberu pre Typ subjektu je PO/právnická osoba. 
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6.7.4.1 Krok číslo jeden Údaje sťažovateľa 

Ako prvé pri zadávaní dát pre identifikáciu je potrebné zvoliť si typ subjektu, 
ktorého údaje budeme vypĺňať. Na výber je fyzická osoba, právnická osoba 
a možnosť Iný, ktorá sa vyberie v prípade, že nevyhovuje ani jedna z možností medzi 
fyzickou alebo právnickou osobou. 

V prípade voľby možnosti fyzická osoba, skrátene FO, v časti Sťažovateľ – 
identifikačné údaje sa zobrazia na vyplnenie položky Titul pred menom, Titul za 
menom, Meno, Priezvisko, z ktorých je povinné vyplniť Meno a Priezvisko.  

Ak sa zvolí možnosť právnickej osoby, skrátene PO, zobrazené budú položky 
na vyplnenie ako Názov, IČO (Identifikačné číslo organizácie) a IČ DPH, ktorá je 
jediná z vymenovaných položiek nepovinná pre vyplnenie. Výber hodnoty Iný ako 
Typ subjektu zobrazí zhodné položky ako výber Typ subjektu je PO, teda právnická 
osoba. 

 

Obr:Identifikačné údaje sťažovateľa 

Nasleduje časť Adresa sťažovateľa, ktorá obsahuje povinné a nepovinné 
polia. Na základe vyplnenia názvu ulice sa položky ako Okres, Kraj, Štát a niekedy aj 
Časť obce predvyplnia samé a užívateľ ich už potom nemusí zadávať. Pole Časť 
obce patrí medzi nepovinné polia a ak sa automaticky nevyplní, je len na samotnom 
používateľovi, či to pole chce, alebo nechce vypĺňať. Na to, aby sa niektoré dáta 
predvyplnili, je potrebné uviesť aspoň 3 znaky z názvu ulice. Po ich zadaní sa zobrazí 
výber s možnosťami prislúchajúcich k zadaným písmenám, a tak si stačí už len 
vybrať z ponúkaného zoznamu.  

V prípade, že chceme zadať viac adries, po aktivácii tlačidla Pridať ďalšiu 
adresu sa zobrazí ďalší identický blok s položkami pre blok Adresa sťažovateľa. 
Podľa počtu zadávaných adries je potrebné rovnakým počtom stlačení toto tlačidlo 
aktivovať. 
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Obr:Adresa sťažovateľa 

Sekcia Kontaktné informácie má položky pre uvedenie emailovej adresy, 
telefónneho čísla a typu telefónneho čísla, ktorý je buď pevná sieť, mobil alebo fax. 
Pomocou tlačidla Pridať ďalšie telefónne číslo je možné uviesť viacero telefonických 
kontaktov. 

 

Obr: Kontaktné informácie 

6.7.4.2 Krok číslo dva Údaje sťažnosti 

V tomto kroku vypĺňame povinnú položku Požadovaná sťažnosť, do ktorej 
napíšeme text sťažnosti, ktorú chceme podať. 

 

Obr: Údaje sťažnosti. 

6.7.4.3 Krok číslo tri Zoznam príloh 

Sekcia Prílohy k sťažnosti obsahuje 2 nepovinné polia Názov prílohy 
a Spôsob doručenia prílohy. Celá sekcia je pomenovaná Príloha s príslušným 
poradovým číslom pridanej prílohy, čo umožňuje prehľadne pracovať s ľubovoľným 
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počtom príloh, nakoľko je každá nová pridaná príloha očíslovaná, a to celým číslom 
bezprostredne nasledujúcim po čísle predchádzajúcej prílohy. V prípade potreby 
odobratia prílohy je tak možné vykonať aktiváciou tlačidla s názvom Odobrať prílohu.   

V tejto sekcii užívateľ neprikladá žiadne súbory s prílohami, tú možnosť 
bude mať až na konci, tesne pred odoslaním formuláru. V tomto kroku užívateľ len 
vytvára zoznam príloh, ktoré bude neskôr pridávať.  

 

Obr: Zoznam príloh 

6.7.4.4 Krok číslo štyri Požiadavka na zaslanie odpovede 

Do položky Spôsob zaslania odpovede vyberieme jednu z možných 
uvedených hodnôt výberu, ktorými sú Elektronicky do schránky ÚPVS, Poštou, 
Elektronicky na e-mail zaslaný pri adrese, Faxom. 

V prípade výberu možnosti Elektronicky do schránky ÚPVS sa zobrazí položka 
pre vyplnenie tejto adresy s názvom eDesk adresa. 

 

Obr: Požiadavka na zaslanie odpovede. 

Týmto samotné dátové časti formulára „Podanie sťažnosti na ÚS SR“ končia. 

6.7.5 Príprava a odoslanie podania 
Táto kapitola je venovaná tej časti prác s podaním, keď už máme formulár 

vyplnený potrebnými a validnými údajmi, už sme ho uložili a zatvorili pomocou 
tlačidla Pokračovať a chceme s podaním pracovať ďalej. 

6.7.5.1 Práca s formulárom po vyplnení a uložení 

Po vyplnení dát vo formulári a aktivácii tlačidla Pokračovať, by sme mali vidieť 
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stránku, ktorá je zobrazená na obrázku nižšie s názvom Formulár pripravený na 
podpísanie. Táto stránka je rozdelená na tri sekcie, a to Elektronický formulár 
k podaniu, Prílohu k podaniu a Veľkosť podania. V nasledujúcich podkapitolách 
popíšeme tieto časti podrobnejšie. 

 

Obr: Formulár pripravený na podpísanie 

6.7.5.2 Časť Elektronický formulár k podaniu. 

V tejto sekcii je zobrazený názov formulára, s ktorým sme pracovali a bude 
súčasťou pripravovaného podania. Pod názvom je uvedený Stav formulára, ktorý po 
vyplnení dát má hodnotu Rozpracovaný a po podpísaní bude hodnota Podpísaný. 

Pod stavom sú zobrazené tlačidlá Vyplniť formulár, Podpísať formulár. V prípade, že 
sa chceme z tohto okamihu vrátiť opäť k vypĺňaniu formulára, resp. chceme si ho 
minimálne vyplnený zobraziť, tak použijeme tlačidlo Vyplniť formulár, ktoré nás 
presmeruje na formulár, ktorý sme pred aktivovaním tlačidla Uložiť a zavrieť vypĺňali. 

Druhé tlačidlo s názvom Podpísať formulár nám umožní priložiť k formuláru 
elektronický podpis za predpokladu, že máme nainštalovaný certifikát pre túto 
autoritu. Podpisujeme formulár, ktorý sme editovali zobrazený v novom okne bez 
možnosti vykonania úprav. Aktivujeme tlačidlo podpísať, vyberieme požadovaný 
certifikát zo zoznamu a máme formulár podpísaný. Meno podpisujúceho by sme mali 
vidieť aj v tejto časti pri texte Tento formulár je podpísaný nasledovnými osobami a 
zároveň je k dispozícii tento podpis odobrať, či znova podpísať, prípadne pridať 
viacero podpisov. 

6.7.5.3 Prílohy k podaniu 

Ďalšou sekciou na editáciu podania je pridávanie príloh k podaniu. Prílohu 
pridávame pomocou aktivácie tlačidla Nahrať súbor. Následne sa zobrazí okno, 
v ktorom vidíme súbory uložené na tom mieste, kde je nastavená lokalizácia náhľadu 
súborov. V tomto okne sa vieme presunúť na želané miesto, kde máme uložené 
prílohy, súbory, ktoré chceme pridať k podaniu. Po označení zvoleného súboru ho 
pridáme medzi prílohy prostredníctvom tlačidla v zobrazovanom okne Pridať. Takto 
by sme mali vidieť na obrazovke akciu, že sa súbor nahráva, ktorá je reprezentovaná 
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ozubeným kolieskom ako je znázornené na obrázku nižšie „Nahrávanie prílohy“. Pod 
týmto obrázkom je umiestnený ďalší obrázok, ktorý ukazuje akciu po úspešnom 
nahraní prílohy a vidíme aj názov tejto prílohy a tiež aj tlačidlo Odstrániť prílohu, 
ktorým odoberieme pridaný súbor z príloh a tlačidlo Podpísať prílohu nám umožní 
pripojiť podpis k priloženému súboru, pričom jeho akcia je rovnaká ako pri 
podpisovaní formulára, avšak tu ide o podpis prílohy. Pre platné podpísanie prílohy je 
potrebné nahrať prílohu vo formáte .pdf. 

 

Obr: Nahrávanie prílohy 

 

Obr:Nahratie prílohy – s možnosťou odstrániť prílohu 

6.7.5.4 Veľkosť podania 

Poslednou sekciou tejto stránky je časť pre kontrolu veľkosti podania 
z celkového pohľadu, čím sa myslí veľkosť podania vrátane formulára, vrátane príloh, 
vrátane podpisov. Maximálna povolená veľkosť podania je 20 MB, čo je nastavený 
limit pre používateľské schránky na ÚPVS. Aby sa nám ľahšie kontrolovala veľkosť 
dát, môžeme si pozrieť na obrázku vyššie prvok na sledovanie množstva dát, ktorými 
je podanie tvorené. Je to indikátor priebehu, ktorý nám vizuálne zobrazuje koľko dát 
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sme už nahrali a koľko ich ešte môžeme nahrať. Pod ním je zobrazené aktuálne 
množstvo už nahraných dát a v zátvorke je percentuálne vyjadrenie tohto množstva 
so základom sto percent je tých 20 MB poskytovaných zo strany ÚPVS. 

6.7.5.5 Odoslanie podania 

Za predpokladu, že sme vykonali všetky potrebné činnosti na to, aby sme mohli 
podanie odoslať ako je vyplnenie formulára validnými dátami, nahraním potrebných 
príloh, podpísaním náležitostí, tak môžeme aktivovať tlačidlo Odoslať podanie, 
ktoré sa nachádza v spodnej časti stránky, pod sekciou Veľkosť podania. Následne 
sa nám zobrazí vizualizácia odosielania, a potom sa zobrazí stránka, ktorá nás bude 
informovať, že podanie bolo úspešne odoslané. Ešte si môžeme podanie pozrieť 
prostredníctvom zobrazenia v našej používateľskej schránke (eDesk schránka) 
a sledovať jeho životný cyklus (notifikácie a odpovede od ÚS SR) a týmto sa práca 
s podaním končí. 

 
Súvisiace služby a nutné 
prílohy pre komplexné 
vybavenie služby: 
 

Na túto službu nadväzuje služba: 

• Informovanie sa o stave žiadosti, návrhu na konanie alebo sťažnosti na 
ÚS SR 

Pre komplexné vybavenie služby nie je nutné priložiť žiadnu prílohu. 

 

6.8 Oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti na ÚS SR 

Názov elektronickej 
služby: 
 

Oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti na ÚS SR 
 

Používatelia 
elektronickej služby: 

občan, podnikateľ, verejná správa 

Možnosti prístupu 
k službe: 
 
 

ÚPVS: www.slovensko.sk 

 
Vlastný portál alebo webové sídlo:  
https://www.ustavnysud.sk/podanie?formCategory=3&langId=sk&docSetId=3 

Odkaz na video príp. 
audio návod:  

Nie je k dispozícii. 

Stručný popis a zoznam 
krokov vybavenia služby: 
 

Odpoveď na službu “Podanie sťažnosti na ÚS SR” je po spracovaní v 
systéme ÚS SR zaslaná do elektronickej schránky do záložky „Prijaté správy“ ako 
doručenka s odpoveďou Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky.  
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Obr: eDesk – Oznámenie o výsledku prešetrenia sťažnosti 

V prípade, že žiadateľ uviedol vo formulári iný spôsob doručenia než do 
schránky ÚPVS, bude mu odpoveď doručená spôsobom, ktorý si zvolil pri jej 
odosielaní. 

Súvisiace služby a nutné 
prílohy pre komplexné 
vybavenie služby: 
 

Táto služba nadväzuje na službu: 

• Podanie sťažnosti na ÚS SR 

 
Pre komplexné vybavenie služby nie je nutné priložiť žiadnu prílohu. 

 

6.9 Vyhľadávanie v zbierke nálezov a rozhodnutí 

Názov elektronickej 
služby: 
 

Vyhľadávanie v zbierke nálezov a rozhodnutí 
 

Používatelia 
elektronickej služby: 

občan, podnikateľ, verejná správa 

Možnosti prístupu 
k službe: 
 
 

ÚPVS: www.slovensko.sk 

 
Vlastný portál alebo webové sídlo: https://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-v-
zbierke-nalezov-a-uzneseni  

Odkaz na video príp. 
audio návod:  

Nie je k dispozícii. 

Stručný popis a zoznam 
krokov vybavenia služby: 
 

Služba Vyhľadávanie v zbierke nálezov a rozhodnutí (resp. niekedy sa 
používa aj termín „Zbierka nálezov a uznesení“) umožní používateľom  vyhľadávanie 
v elektronickej podobe zbierky, ktorú vydáva Ústavný súd Slovenskej republiky. 
Rozhodnutia zbierky je možné dohľadať cez webové sídlo z hlavného menu ako 
“Zbierka nálezov a uznesení” alebo cez menu “Vyhľadávanie podaní a rozhodnutí” a 
tam “Vyhľadávanie v zbierke nálezov a uznesení”, kde sú k dispozícii rozšírené 
možnosti vyhľadávania. 

Záložka „Zbierka nálezov a uznesení „obsahuje statické stránky Zbierok 
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nálezov a uznesení, v ktorých texte sú priložené ďalšie dokumenty vo forme odkazov 
pre ich otvorenie alebo stiahnutie. V rámci záložky je dostupný filter podľa rokov 
zbierok, pomocou ktorého je možné si zobraziť detail konkrétnej zbierky za daný rok. 
Prvotným vstupom na stránku sa zobrazí aktuálne platná Zbierka nálezov a 
uznesení, pričom v hornej časti stránky si používateľ bude môcť zvoliť pomocou filtra 
zobrazenie inej požadovanej zbierky. 

 

Obr: Formulár pre zobrazenie zbierky podľa zvoleného roku 

Druhou možnosťou ako vyhľadávať rozhodnutia v Zbierke nálezov 
a uznesení je využiť formulár na vyhľadávanie. 

 

Obr: Vyhľadávanie v ZNaU - menu 
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Obr: Formulár pre vyhľadávacie parametre 

 

Obr: Zobrazenie výsledkov vyhľadávania 

Súvisiace služby a nutné 
prílohy pre komplexné 
vybavenie služby: 
 

Na túto službu nenadväzuje žiadna ďalšia vstupná alebo výstupná služba. 
 
Pre komplexné vybavenie služby nie je nutné priložiť žiadnu prílohu. 

 

6.10 Zverejnenie rozhodnutia o konaní pred ÚS SR 

Názov elektronickej 
služby: 
 

Zverejnenie rozhodnutia o konaní pred ÚS SR 
 

Používatelia 
elektronickej služby: 

občan, podnikateľ, verejná správa 

Možnosti prístupu 
k službe: 
 
 

ÚPVS: www.slovensko.sk 

 
Vlastný portál alebo webové sídlo: https://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-
rozhodnuti  

Odkaz na video príp. 
audio návod:  

Nie je k dispozícii. 
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Stručný popis a zoznam 
krokov vybavenia služby: 
 

Služba Zverejnenie rozhodnutia o konaní pred ÚS SR umožní pracovníkom 
ústavného súdu zverejniť anonymizované rozhodnutia o konaní pred ÚS SR na 
webovom sídle ÚS SR. Zverejnené rozhodnutia môžu používateľlia elektronickej 
služby dohľadať cez formulár “Vyhľadávanie rozhodnutí”. 

 

Obr: Zverejnené rozhodnutia na webovej stránke - menu 

 

Obr: Formulár pre vyhľadanie zverejneného rozhodnutia 
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Obr: Zverejnené rozhodnutia – výsledky vyhľadávania 

Súvisiace služby a nutné 
prílohy pre komplexné 
vybavenie služby: 
 

Na túto službu nenadväzuje žiadna ďalšia vstupná alebo výstupná služba  
 
Pre komplexné vybavenie služby nie je nutné priložiť žiadnu prílohu. 

 

6.11 Publikovanie/zverejňovanie informácií o ÚS SR 

Názov elektronickej 
služby: 
 

Publikovanie/zverejňovanie informácií o ÚS SR 
 

Používatelia 
elektronickej služby: 

občan, podnikateľ, verejná správa 

Možnosti prístupu 
k službe: 
 
 

ÚPVS: www.slovensko.sk 

 
Vlastný portál alebo webové sídlo: https://www.ustavnysud.sk  

Odkaz na video príp. 
audio návod:  

Nie je k dispozícii. 

Stručný popis a zoznam 
krokov vybavenia služby: 
 

Služba Publikovanie/zverejňovanie informácií o ÚS SR umožní pracovníkom 
ústavného súdu zverejňovať informácie o činnosti ÚS SR na webovom sídle ÚS SR. 
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Obr: Zverejňované informácie o ÚS SR 

Zverejňované informácie sú statické web stránky alebo dynamicky 
generovaný obsah. Navigácia na stránkach poskytuje dostatočný prehľad o 
umiestnení informácií o ústavnom súde alebo je možné použiť vyhľadávanie. 

 

Súvisiace služby a nutné 
prílohy pre komplexné 
vybavenie služby: 
 

Na túto službu nenadväzuje žiadna ďalšia vstupná alebo výstupná služba.  
 
Pre komplexné vybavenie služby nie je nutné priložiť žiadnu prílohu. 
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6.12 Informovanie sa o stave žiadosti, návrhu na konanie alebo sťažnosti na ÚS SR 

Názov elektronickej 
služby: 
 

Informovanie sa o stave žiadosti, návrhu na konanie alebo sťažnosti na ÚS SR 
 

Používatelia 
elektronickej služby: 

občan, podnikateľ, verejná správa 

Možnosti prístupu 
k službe: 
 
 

ÚPVS: www.slovensko.sk 

 
Vlastný portál alebo webové sídlo:  
https://www.ustavnysud.sk/podanie?formCategory=2&langId=sk&docSetId=2  

Odkaz na video príp. 
audio návod:  

Nie je k dispozícii. 

Stručný popis a zoznam 
krokov vybavenia služby: 
 
 

Tento formulár poskytuje účastníkovi konania pred Ústavným súdom 
Slovenskej republiky možnosť informovať sa o stave konania, ktorého je účastníkom, 
informovať sa o stave vybavenia ním podanej sťažnosti podľa zákona č. 9/2010 Z. z. 
o sťažnostiach v znení neskorších predpisov alebo informovať sa o stave vybavenia 
ním podanej žiadosti o sprístupnenie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o 
slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Plné využívanie 
elektronických služieb poskytovaných občanom je dostupné iba používateľom, ktorí 
sú prihlásení prostredníctvom eID karty (občiansky preukaz s integrovaným čipom). 
Pokiaľ budete pracovať s elektronickou službou (t.j. elektronickým formulárom) bez 
prihlásenia, takýto formulár nebude možné elektronicky odoslať z webového sídla 
Ústavného súdu Slovenskej republiky. Takýto formulár však bude možné vytlačiť v 
jeho PDF podobe a poslať na ÚS SR iným spôsobom (napr. poštou). 

6.12.1 Vyplnenie formulára 
Kapitola Vyplnenie formulára je úvodnou kapitolou, v ktorej sa oboznámime 

s možnosťami práce s elektronickými formulármi Ústavného súdu Slovenskej 
republiky, ktoré budú prístupné v privátnej (po prihlásení sa) a aj verejnej časti 
webového sídla (bez prihlásenia, t.j. bez možnosti odoslania podania na ÚS SR 
priamo z webového sídla ÚS SR). Uvedieme charakteristické znaky a ovládacie 
prvky formulárov. Detailnejší pohľad na obsah a akcie formulára bude rozpísaný v 
ďalších podkapitolách. 

Štandardne je formulár rozdelený na viacero logických sekcií obsahujúcich 
vecne súvisiace údaje. Takéto sekcie sú implementované prostredníctvom 
jednotlivých krokov formulára, ktoré sú vyznačené v hornej časti formulára, pod jeho 
názvom. Označované sú číselne, vzostupne. Ich početnosť je závislá od počtu 
krokov potrebných k spracovaniu formulára. To, na ktorom kroku sa práve používateľ 
nachádza je reprezentované zvýraznením daného čísla, prislúchajúcemu k danému 
kroku, a to tak, že číslo je zvýraznené čiernou farbou a je umiestnené v kruhu s 
čiernym ohraničením. Pod ním je aj názov prislúchajúceho kroku. 

6.12.2 Všeobecné informácie k používaniu elektronických 
formulárov 

Prechod medzi jednotlivými krokmi je umožnený pomocou tlačidiel Ďalej a 
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Späť nachádzajúcich sa v dolnej časti formulára a zároveň je umožnený aj spôsobom 
kliknutia na konkrétny krok formulára, a to na číslo reprezentujúce konkrétny krok v 
hornej časti, pod názvom formulára. 

Konkrétna sekcia obsahuje dáta vyžadované od používateľa na vyplnenie. 
Nutné vyplnenie dát je označené symbolom červenej hviezdičky pri názve poľa (*), do 
ktorého používateľ vpisuje dáta od neho vyžadované. 

Formuláre obsahujú viacero foriem polí, do ktorých sa zadávajú dáta. 
Najčastejšie sa vyskytujúcim typom je štandardné pole pre vpisovanie dát bez 
možnosti výberu z ponúkaných možností. 

Ďalším z typov je pole s možnosťou výberu, ktorá je prvotne ponúkaná. Tá sa 

zobrazí po kliknutí na symbol  .Naviac, takýto typ poľa zároveň umožňuje aj 
vpisovanie iných hodnôt. Teda neobmedzuje zadávanie dát len z ponúkanej množiny 
dát, ale aj rozširuje túto množinu o vpísané dáta. 

Každé pole pre zadávanie dát obsahuje aj nápovedu. Nápoveda je označená 

symbolom otáznika  a je umiestnená na konci pravej časti polí. Jej zobrazenie 
nastane až po stlačení otáznika. Nápoveda stručne oboznamuje používateľa o 
potrebnom formáte zadania údajov, taktiež aj o tom, aký typ dát má používateľ zadať.  

Pridanou funkcionalitou na formulári je opakovateľná sekcia, podsekcia. 
Využíva sa predovšetkým pri zadávaní telefonických kontaktov. Reprezentuje ju 

tlačidlo so symbolom  a po ktorého stlačení sa pridajú ďalšie polia s rovnakou 
logikou na editáciu. Ako príklad sa uvádza spomínaný telefonický kontakt, kde sa 
zadáva typ telefónu a konkrétne číslo, pričom po kliknutí na tlačidlo so symbolom 

 a textom pridať vykoná to, že pridá ďalšiu skupinu týchto polí, a to konkrétne 
jedno pole pre typ telefónu a jedno pole pre vpísanie konkrétneho čísla. Teda po 
tomto procese sa na formulári budú nachádzať už dve sekcie pre telefonický kontakt, 
budú zobrazené dve telefónne čísla. 

Ďalšou užitočnou funkcionalitou formulára je zoskupovanie opakovateľných 
sekcií do jednej, čo znamená, že ďalšie pridávané sekcie pomocou tlačidla pridať 
budú v jednej skupine. Medzi sebou budú oddelené hlavným názvom. Tieto nové 

sekcie dáta majú pri názve symbol  s možnosťou odstránenia bloku týchto 
údajov. 

Funkcionalita vyhľadávania sa nachádza predovšetkým pri zadávaní údajov o 
adrese, kde pole Ulica ponúka takúto možnosť, a to vpísaním názvu ulice sa 
dohľadajú ďalšie dáta k nej prislúchaje, ako je štát, kraj, okres, mesto, prípadne obec. 
Dohľadanie spôsobí to, že sa tieto príslušné dáta aj doplnia do polí, kam patria. Ako 
príklad sa uvádza proces zadávania adresy úradu Vyššieho územného celku pre 
Bratislavský kraj. Namiesto vypĺňania všetkých polí pri adrese stačí zadať ulicu, 
ktorou je v tomto prípade Sabinovská a už sa na základe jej vyplnenia doplnia údaje 
ako mesto Bratislava, Bratislavský kraj, Slovenská republika ako štát, čo šetrí čas 
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používateľa pri vypĺňaní.  

Formuláre umožňujú predvyplnenie údajov prihláseného 
žiadateľa/odosielateľa, teda osobu podávajúcu formulár a v prípade ústavného 
podania alebo doplnenia podania aj výber Odporcu s možnosťou predvyplnenia jeho 
údajov z databázy Ústavného súdu, pokiaľ takého odporcu evidujú.  Tým, že v 
prípade predvyplnenia sa už dáta môžu nachádzať na formulári bez potreby ich 
zadania bude aj tak stále umožnené tieto dáta editovať, meniť, dopĺňať, odstraňovať.  

Počas vypĺňania dát na formulári je k dispozícii kontrola zadaných údajov (tzv. 
validácia dát), a to priebežná kontrola prebiehajúca aj počas vpisovania dát do 
jednotlivých polí. V prípade nesprávne vyplnených dát bude používateľ upozornený 
pomocou vysvietenia zle vyplneného poľa červenou farbou. Taktiež sa zobrazí aj 
správa o nesprávne zadaných dátach hneď pri danom poli vtedy, keď je v ňom 
nastavený kurzor a tá bude naviac obsahovať aj informáciu o správnom spôsobe 
zadania informácii. 

Okrem takéhoto spôsobu kontrolovania zadaných údajov je k dispozícii aj 
celková kontrola zadaných údajov po vyplnení formulára prostredníctvom tlačidla 
Skontrolovať. 

6.12.3 Akcie na formulári 
Pre každý jeden elektronický formulár je možné vykonať tieto akcie  

1. zatvorenie formulára bez jeho uloženia medzi rozpracované podania 
(Zrušiť) 

2. vymazanie vyplnených dát vo formulári (Vyčistiť) 
3. vytlačenie formulára (Tlačiť) 
4. kontrola vyplneného formulára (Skontrolovať) 
5. načítanie formulára ako xml súbor, ktorý je lokálne uložený v 

zariadení, z ktorého pracujeme s formulárom alebo podaním 
(Importovať) 

6. Taktiež je k dispozícii export formulára do súboru xml (Exportovať) 
7. uloženie a následné pokračovanie k odoslaniu formulára 

(Pokračovať) 
 

V nasledujúcich podkapitolách bližšie popíšeme tieto akcie s formulárom 
(podaním), ktoré aktivujeme prostredníctvom tlačidiel pod formulárom, ktoré sú 
znázornené na obrázku číslo 1. 

 
Obr: Tlačidlá na formulári. 

6.12.3.1 Tlačidlo Zrušiť 

Takto vykonáme akciu na zrušenie prác s formulárom bez uloženia 
akýchkoľvek zmien. Všetko, čo sme vyplnili na formulári bude vymazané a formulár 
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sa zatvorí. Návrat späť k vyplnenému formuláru, ak bol vyplnený, už nie je. 

6.12.3.2 Tlačidlo Vyčistiť 

Vyvolanie akcie na zmazanie dát z formulára. Všetky vyplnené dáta, údaje 
budú odstránené a bude zobrazený formulár s prázdnymi položkami tak, ako sme ho 
videli bezprostredne po otvorení cez výber z elektronických formulárov. 

6.12.3.3 Tlačidlo Tlačiť 

Aktivácia akcie na vytlačenie formulára ako dokumentu, pričom je nám 
poskytnutá PDF verzia formulára, ktorú si okrem vytlačenia môžeme aj uložiť na 
lokálne úložisko. Vytlačiť je možné aj prázdny formulár, teda taký, v ktorom sme ešte 
žiadnu položku nevypĺňali a zároveň je možné tlačiť formulár čiastočne i kompletne 
vyplnený. 

6.12.3.4 Tlačidlo Skontrolovať 

Pomocou tohto tlačidla spustíme kontrolu/validáciu polí formulára. Môžeme tak 
vykonať aj počas vypĺňania, aj na jeho konci. 

Tlačidlo Skontrolovať nachádzajúce sa v dolnej časti formulára pri vyššie 
spomínaných tlačidlách Ďalej, Naspäť. Po jeho stlačení prebehne kontrola a jej 
výsledkom je zobrazenie správy o výsledku kontroly. Táto správa sa zobrazí v hornej 
časti formulára a je buď kladná alebo záporná, čo sa prejaví aj farebným prevedením, 
a to zelenou alebo červenou farbou. V prípade nesprávnosti údajov sa okrem správy 
zobrazí aj konkrétny krok, ktorý obsahuje nesprávny údaj tak, že bude v červenom 
kruhu s bielou číslicou a takto naviguje používateľa na tú sekciu formulára, ktorú je 
potrebné opraviť. 

Pre potrebu podpísania formulára a odoslania podania je nutné mať validný 
formulár, teda vyplnené položky musia byť správne zadané. 

6.12.3.5 Tlačidlo Importovať 

Prostredníctvom tohto tlačidla systém skontroluje verziu importovaného XML 
súboru. Ak sa zhoduje verzia importovaného XML s generovanou verziou, import 
bude povolený. V inom prípade zamietnutý. 

6.12.3.6 Tlačidlo Exportovať 

Pomocou tohto tlačidla uložíme obsah formulára v xml na lokálne úložisko pre 
prípad neskoršieho použitia. Uložené budú iba polia formulára, prílohy nie. 

6.12.3.7 Tlačidlo Pokračovať 

Týmto tlačidlom sa formulár uloží do schránky ako rozpracované podanie, 
následne sa otvorený formulár, ktorý sme vypĺňali údajmi, zavrie a zobrazí sa 
stránka, kde budeme môcť podpísať formulár a odoslať podanie. 

 

6.12.4 Informovanie sa o stave veci - formulár 
Tento formulár je rozdelený do štyroch krokov a zahŕňa v sebe možnosť 

výberu typu žiadosti a uvedením bližšej špecifikácie o charaktere požadovanej 
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informácie. 

6.12.4.1 Krok číslo jeden Údaje žiadateľa 

Ako prvé je potrebné uviesť, o aký typ informácie ide, a to sa vykoná pomocou 
výberu jednej z možností položky Informovanie sa, ktorá je umiestnená priamo pod 
názvom formulára a nad navigačným menu formulára. Môžeme si vybrať jednu 
z ponúkaných možností o type informácie ako Informovanie sa: 

 

1. o stave žiadosti o informáciu (podľa zákona č. 211/2000 Z.z. 

o slobode informácií),  

2. účastníka konania o stave konania pred Ústavným súdom Slovenskej 

republiky 

3. osoby, ktorá podala sťažnosť podľa zákona č. 9/2010 Z.z. 

o sťažnostiach týkajúcu sa Kancelárie Ústavného súdu SR alebo 

Ústavného súdu SR, o stave vybavenia sťažnosti. 

 

Obr. č.18: Výber typu získavania informácie. 

Pri zadávaní dát pre identifikáciu žiadateľa je potrebné zvoliť si typ subjektu, 
ktorého údaje budeme vypĺňať. Na výber je fyzická osoba, právnická osoba 
a možnosť Iný, ktorá sa vyberie v prípade, že nevyhovuje ani jedna z možností medzi 
fyzickou alebo právnickou osobou. 

V prípade voľby možnosti fyzická osoba, skrátene FO, v časti Žiadateľ – 
identifikačné údaje sa zobrazia na vyplnenie položky Titul pred menom, Titul za 
menom, Meno, Priezvisko, z ktorých je povinné vyplniť Meno a Priezvisko.  

Ak sa zvolí možnosť právnickej osoby, skrátene PO, zobrazené budú 
položky na vyplnenie Názov, IČO (Identifikačné číslo organizácie) a IČ DPH, ktorá je 
jediná z vymenovaných položiek nepovinná pre vyplnenie. Výber hodnoty Iný ako 
Typ subjektu zobrazí zhodné položky ako výber Typ subjektu je PO, teda právnická 
osoba. 
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Obr. č.19: Identifikačné údaje. 

 
 

Nasleduje časť Adresa žiadateľa, ktorá obsahuje povinné a nepovinné polia. 
Na základe vyplnenia názvu ulice sa položky ako Okres, Kraj, Štát a niekedy aj Časť 
obce predvyplnia samé a užívateľ ich už potom nemusí zadávať. Pole Časť obce 
patrí medzi nepovinné polia a ak sa automaticky nevyplní, je len na samotnom 
používateľovi, či to pole chce, alebo nechce vypĺňať. Na to, aby sa niektoré dáta 
predvyplnili, je potrebné uviesť aspoň 3 znaky z názvu ulice. Po ich zadaní sa zobrazí 
výber s možnosťami prislúchajúcich k zadaným písmenam, a tak si stačí už len 
vybrať z ponúkaného zoznamu.  

V prípade, že chceme zadať viac adries, po aktivácii tlačidla Pridať ďalšiu 
adresu sa zobrazí ďalší identický blok s položkami pre blok Adresa žiadateľa. Podľa 
počtu zadávaných adries je potrebné rovnakým počtom stlačení toto tlačidlo 
aktivovať. 

 

Obr: Adresa žiadateľa. 

Sekcia Kontaktné informácie má položky pre uvedenie emailovej adresy, 
telefónneho čísla a typu telefónneho čísla, ktorý je buď pevná sieť, mobil alebo fax. 
Pomocou tlačidla Pridať ďalšie telefónne číslo je možné uviesť viacero telefonických 
kontaktov. 
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Obr: Kontaktné informácie. 

6.12.4.2 Krok číslo dva Požadovaná informácia 

V tomto kroku vypĺňame povinnú položku Požadovaná informácia, do ktorej 
napíšeme text s identifikáciou žiadanej informácie, na ktorú chceme dostať odpoveď 
v súlade so zákonom č. 211/2000 o slobode informácií. 

 

Obr: Požadovaná informácia. 

6.12.5 Krok číslo tri Prílohy k žiadosti. 
Sekcia Prílohy k žiadosti obsahuje 2 nepovinné polia Názov prílohy 

a Spôsob doručenia prílohy. Celá sekcia je pomenovaná Príloha s príslušným 
poradovým číslom pridanej prílohy, čo umožňuje prehľadne pracovať s ľubovoľným 
počtom príloh, nakoľko je každá nová pridaná príloha očíslovaná, a to celým číslom 
bezprostredne nasledujúcim po čísle predchádzajúcej prílohy. V prípade potreby 
odobratia prílohy je tak možné vykonať aktiváciou tlačidla s názvom Odobrať prílohu.   

V tejto sekcii užívateľ neprikladá žiadne súbory s prílohami, tú možnosť 
bude mať až na konci, tesne pred odoslaním formuláru. V tomto kroku užívateľ len 
vytvára zoznam príloh, ktoré bude neskôr pridávať.  

 

Obr: Prílohy k žiadosti. 

6.12.5.1 Krok číslo štyri Požiadavka na zaslanie odpovede 

Do položky Spôsob zaslania odpovede vyberieme jednu z možných 
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uvedených hodnôt výberu, ktorými sú Elektronicky do schránky ÚPVS, Poštou, 
Elektronicky na e-mail zaslaný pri adrese, Faxom. 

V prípade výberu možnosti Elektronicky do schránky ÚPVS sa zobrazí položka 
pre vyplnenie tejto adresy s názvom eDesk adresa. 

 

Obr: Požiadavka na zaslanie odpovede. 

Týmto samotné dátové časti formulára „Informovanie sa o stave veci“ končia. 
 

6.12.6 Príprava a odoslanie podania 
Táto kapitola je venovaná tej časti prác s podaním, keď už máme formulár 

vyplnený potrebnými a validnými údajmi, už sme ho uložili a zatvorili pomocou 
tlačidla Pokračovať a chceme s podaním pracovať ďalej. 

6.12.6.1 Práca s formulárom po vyplnení a uložení 

Po vyplnení dát vo formulári a aktivácii tlačidla Pokračovať, by sme mali vidieť 
stránku, ktorá je zobrazená na obrázku nižšie s názvom Formulár pripravený na 
podpísanie. Táto stránka je rozdelená na tri sekcie, a to Elektronický formulár 
k podaniu, Prílohu k podaniu a Veľkosť podania. V nasledujúcich podkapitolách 
popíšeme tieto časti podrobnejšie. 

 

Obr: Formulár pripravený na podpísanie 

6.12.6.2 Časť Elektronický formulár k podaniu. 
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V tejto sekcii je zobrazený názov formulára, s ktorým sme pracovali a bude 
súčasťou pripravovaného podania. Pod názvom je uvedený Stav formulára, ktorý po 
vyplnení dát má hodnotu Rozpracovaný a po podpísaní bude hodnota Podpísaný. 

Pod stavom sú zobrazené tlačidlá Vyplniť formulár, Podpísať formulár. V prípade, že 
sa chceme z tohto okamihu vrátiť opäť k vypĺňaniu formulára, resp. chceme si ho 
minimálne vyplnený zobraziť, tak použijeme tlačidlo Vyplniť formulár, ktoré nás 
presmeruje na formulár, ktorý sme pred aktivovaním tlačidla Uložiť a zavrieť vypĺňali. 

Druhé tlačidlo s názvom Podpísať formulár nám umožní priložiť k formuláru 
elektronický podpis za predpokladu, že máme nainštalovaný certifikát pre túto 
autoritu. Podpisujeme formulár, ktorý sme editovali zobrazený v novom okne bez 
možnosti vykonania úprav. Aktivujeme tlačidlo podpísať, vyberieme požadovaný 
certifikát zo zoznamu a máme formulár podpísaný. Meno podpisujúceho by sme mali 
vidieť aj v tejto časti pri texte Tento formulár je podpísaný nasledovnými osobami a 
zároveň je k dispozícii tento podpis odobrať, či znova podpísať, prípadne pridať 
viacero podpisov. 

6.12.6.3 Prílohy k podaniu 

Ďalšou sekciou na editáciu podania je pridávanie príloh k podaniu. Prílohu 
pridávame pomocou aktivácie tlačidla Nahrať súbor. Následne sa zobrazí okno, 
v ktorom vidíme súbory uložené na tom mieste, kde je nastavená lokalizácia náhľadu 
súborov. V tomto okne sa vieme presunúť na želané miesto, kde máme uložené 
prílohy, súbory, ktoré chceme pridať k podaniu. Po označení zvoleného súboru ho 
pridáme medzi prílohy prostredníctvom tlačidla v zobrazovanom okne Pridať. Takto 
by sme mali vidieť na obrazovke akciu, že sa súbor nahráva, ktorá je reprezentovaná 
ozubeným kolieskom ako je znázornené na obrázku nižšie „Nahrávanie prílohy“. Pod 
týmto obrázkom je umiestnený ďalší obrázok, ktorý ukazuje akciu po úspešnom 
nahraní prílohy a vidíme aj názov tejto prílohy a tiež aj tlačidlo Odstrániť prílohu, 
ktorým odoberieme pridaný súbor z príloh a tlačidlo Podpísať prílohu nám umožní 
pripojiť podpis k priloženému súboru, pričom jeho akcia je rovnaká ako pri 
podpisovaní formulára, avšak tu ide o podpis prílohy. Pre platné podpísanie prílohy je 
potrebné nahrať prílohu vo formáte .pdf. 
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Obr: Nahrávanie prílohy 

 

Obr:Nahratie prílohy – s možnosťou odstrániť prílohu 

6.12.6.4 Veľkosť podania 

Poslednou sekciou tejto stránky je časť pre kontrolu veľkosti podania 
z celkového pohľadu, čím sa myslí veľkosť podania vrátane formulára, vrátane príloh, 
vrátane podpisov. Maximálna povolená veľkosť podania je 20 MB, čo je nastavený 
limit pre používateľské schránky na ÚPVS. Aby sa nám ľahšie kontrolovala veľkosť 
dát, môžeme si pozrieť na obrázku vyššie prvok na sledovanie množstva dát, ktorými 
je podanie tvorené. Je to indikátor priebehu, ktorý nám vizuálne zobrazuje koľko dát 
sme už nahrali a koľko ich ešte môžeme nahrať. Pod ním je zobrazené aktuálne 
množstvo už nahraných dát a v zátvorke je percentuálne vyjadrenie tohto množstva 
so základom sto percent je tých 20 MB poskytovaných zo strany ÚPVS. 

6.12.6.5 Odoslanie podania 

Za predpokladu, že sme vykonali všetky potrebné činnosti na to, aby sme mohli 
podanie odoslať ako je vyplnenie formulára validnými dátami, nahraním potrebných 
príloh, podpísaním náležitostí, tak môžeme aktivovať tlačidlo Odoslať podanie, 
ktoré sa nachádza v spodnej časti stránky, pod sekciou Veľkosť podania. Následne 
sa nám zobrazí vizualizácia odosielania, a potom sa zobrazí stránka, ktorá nás bude 
informovať, že podanie bolo úspešne odoslané. Ešte si môžeme podanie pozrieť 
prostredníctvom zobrazenia v našej používateľskej schránke (eDesk schránka) 
a sledovať jeho životný cyklus (notifikácie a odpovede od ÚS SR) a týmto sa práca 
s podaním končí. 
 

Súvisiace služby a nutné 
prílohy pre komplexné 
vybavenie služby: 
 

Na túto službu nadväzuje služba: 

• Podanie návrhu na konanie pred ÚS SR 

• Podanie žiadosti o informáciu (podľa zákona č. 211/2000 o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 

• Podanie sťažnosti na ÚS SR 

Pre komplexné vybavenie služby nie je nutné priložiť žiadnu prílohu. 
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6.13 Poskytnutie informácie o stave vybavovania žiadosti, návrhu na konanie alebo 
sťažnosti na ÚS SR 

Názov elektronickej 
služby: 
 

Poskytnutie informácie o stave vybavovania žiadosti, návrhu na konanie alebo 
sťažnosti na ÚS SR 
 

Používatelia 
elektronickej služby: 

občan, podnikateľ, verejná správa 

Možnosti prístupu 
k službe: 
 
 

ÚPVS: www.slovensko.sk 

 
Vlastný portál alebo webové sídlo:  
https://www.ustavnysud.sk/podanie?formCategory=2&langId=sk&docSetId=2 

Odkaz na video príp. 
audio návod:  

Nie je k dispozícii. 

Stručný popis a zoznam 
krokov vybavenia služby: 
 

Odpoveď na službu “Informovanie sa o stave žiadosti, návrhu na konanie 
alebo sťažnosti na ÚS SR” je po spracovaní v systéme ÚS SR zaslaná do 
elektronickej schránky do záložky „Prijaté správy“ ako doručenka s odpoveďou 
z Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky alebo z Ústavného súdu 
Slovenskej republiky. 

 

Obr: Zverejňované informácie o ÚS SR 

V prípade, že žiadateľ uviedol vo formulári iný spôsob doručenia než do 
schránky ÚPVS, bude mu odpoveď doručená spôsobom, ktorý si zvolil pri jej 
odosielaní. 

Súvisiace služby a nutné 
prílohy pre komplexné 
vybavenie služby: 
 

Táto služba nadväzuje na služby: 

• Informovanie sa o stave žiadosti, návrhu na konanie alebo sťažnosti na 
ÚS SR 

 
Pre komplexné vybavenie služby nie je nutné priložiť žiadnu prílohu. 

 

 



 

80 
www.opis.gov.sk  www.informatizacia.sk www.ustavnysud.sk 

7 Kontaktujte nás 

Kontaktujte nás 
 
 

Ústavný súd Slovenskej republiky 
Hlavná 110 
042 65 Košice 
 
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 
Hlavná 110 
042 65 Košice 
 
TELEFÓN 

• +421-55-7207211 - spojovateľ 
• +421-55-6227633 - ústredňa 

• +421-55-7207275 - telefonické poskytovanie informácií 
 

FAX 

• +421-55-6227629 - súdna agenda Kancelárie Ústavného súdu 
Slovenskej republiky 

 
ELEKTRONICKÝ KONTAKT 

• vedúci Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky -

ivan.mikus@concourt.sk 

• poskytovanie informácií – info@concourt.sk 

• tlačový hovorca Ústavného súdu Slovenskej republiky –

hovorca@concourt.sk, 

• anna.pancurova@concourt.sk 
 

 


