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1 Úvod 

Motivácia 
a základné 
informácie 

Register partnerov verejného sektora (RPVS) je zákonom ustanovený zoznam údajov 
o partneroch verejného sektora. Jeho prevádzkovateľom je Ministerstvo spravodlivosti SR. 
 
Partnerom verejného sektora je fyzická osoba a právnická osoba, ktorá prijíma od štátu, 
samosprávy a iných subjektov verejného sektora  peňažné plnenie alebo majetok nad 
zákonom určený limit. Do registra sa ďalej povinne zapisujú – pri zohľadňovaní finančných 
limitov – tie osoby, ktoré uzatvárajú zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu podľa 
predpisov o verejnom obstarávaní, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, osoba na ktorú 
je postúpená alebo inak prevedená pohľadávka voči štátu alebo subjektom verejného 
sektora, ako aj subdodávatelia. Partnerom verejného sektora sú aj zdravotné poisťovne. 
 
Do RPVS sa môžu dobrovoľne zapisovať aj fyzické osoby a právnické osoby, ktoré nie sú 
partnermi verejného sektora. Platformu rozkrývania konečných užívateľov výhod v registri 
partnerov verejného sektora môžu využívať aj iné subjekty ako partneri verejného sektora, 
napríklad obchodní partneri pre svoje B2B obchodné vzťahy.  
 
RPVS sa vedie len v elektronickej podobe a táto je právne záväzná. Právna záväznosť 
znamená, že údaje zverejnené v RPVS sú účinné voči všetkým a nie je potrebné ich pred 
orgánmi verejnej moci preukazovať, t.j. orgán verejnej moci si má možnosť tieto údaje zistiť 
sám.  
 
Právna úprava RPVS: 

 zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 

 vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 328/2016 Z. z., ktorou 

sa ustanovujú vzory podaní do registra partnerov verejného sektora 

 
 

 

2 Prehľad skratiek a základných pojmov 

Prehľad skratiek 
a základných 
pojmov 

Skratka Popis 

BOK Bezpečnostný osobný kód 

eID Elektronický občiansky preukaz 

IČO Identifikačné číslo osoby 

KUV Koncový užívateľ výhod 

Meta IS Meta informačný systém 

MSSR Ministerstvo spravodlivosti SR 

PSČ Poštové smerovacie číslo 

PVS Partner verejného sektora 

RPVS Register partnerov verejného sektora 

SR Slovenská republika 
 

 

http://www.opis.gov.sk/
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https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/328/20170201
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3 Prehľad symbolov 

Prehľad symbolov  
Vyhľadať 

 

4 Zoznam elektronických služieb dostupných občanovi a podnikateľovi 

Zoznam 
elektronických 
služieb 

 Návrh na zápis údajov do registra partnerov verejného sektora  

 Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov do registra partnerov verejného sektora  

 Návrh na výmaz zapísanej osoby z registra partnerov verejného sektora  

 Oznámenie o overení identifikácie konečného užívateľa výhod 

 Námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu  

 Publikovanie informácií o partneroch verejného sektora 

 

5 Začíname 

Začíname Elektronické služby registra partnerov verejného sektora sú dostupné na nasledujúcej 
internetovej adrese: https://rpvs.gov.sk/esluzby 
 
Pre úspešné používanie elektronických služieb Registra partnerov verejného sektora je potrebné 
nainštalovať obslužný softvér pre prihlasovanie elektronickým občianskym preukazom (eID) 
a obslužný softvér pre vyhotovenie elektronického podpisu pomocou  eID. Príručky pre 
inštaláciu obslužného softvéru nájdete https://www.slovensko.sk/sk/ako-zacat. 
 

 

 
Podmienkou pre použitie elektronických služieb Registra partnerov verejného sektora je 
prihlásenie sa prostredníctvom elektronického občianskeho (eID). 

http://www.opis.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk/
https://rpvs.gov.sk/esluzby
https://www.slovensko.sk/sk/ako-zacat
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1) Používateľ klikne na tlačidlo prihlásiť v pravom hornom rohu obrazovky 

 

 
2) Bude presmerovaný na stránky ministerstva spravodlivosti, kde vyberie typ 

autentifikácie Ústredný portál verejnej správy  
 

 

 
3) Následne zadá svoj osobný bezpečnostný kód (BOK) a potvrdí voľbu 

 
4) Výsledkom je prihlásenie a možnosť pokračovať (prihlásenie možno skontrolovať na 

obrazovke portálu elektronických služieb RPVS vpravo hore, kde pribudne meno 
a priezvisko používateľa a možnosť odhlásiť sa)  

http://www.opis.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk/
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6 Popis jednotlivých služieb  

6.1 Návrh na zápis údajov do registra partnerov verejného sektora 
 

Názov 

elektronickej 

služby: 

Návrh na zápis údajov do registra partnerov verejného sektora 

Používatelia 
elektronickej 
služby: 

podnikateľ 

Možnosti prístupu 
k službe: 

Prístupový komponent: vlastný portál e-služieb MS SR (https://rpvs.gov.sk/esluzby), 
www.slovensko.sk 
 

Odkaz na video 
príp. audio návod:  

 

Stručný popis 
a zoznam krokov 
vybavenia služby: 

Služba Návrh na zápis údajov do registra partnerov verejného sektora umožňuje 
používateľovi/podnikateľovi zadať informácie o partnerovi verejného sektora, oprávnenej 
osobe a o konečnom užívateľovi výhod a zapísať sa do registra. Pokiaľ sú vypísané všetky 
potrebné informácie, priložené a podpísané dokumenty, je umožnené používateľovi odoslať  
príslušný návrh.  
Dostupnosť služby 24x7 on-line vybavenie. 
 
Kroky použitia služby: 

1 z   4: Partner verejného sektora 
 

http://www.opis.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk/
https://rpvs.gov.sk/esluzby
http://www.slovensko.sk/
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Pri prvozápise Partnera verejného sektora je prvým krokom vyplnenie základných 
identifikačných údajov o fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá je partnerom verejného 
sektora. 
 
1) Používateľ zvolí typ partnera 

a) Fyzická osoba – nepodnikateľ : 

 Dátum narodenia – povinné pole 

 Osoba – meno a priezvisko – povinné pole 

 Titul – pred menom a za menom – nepovinné pole 

 Adresa trvalého pobytu / sídla  - Štát – povinné pole 

 Mesto – povinné pole 

 Ulica – nepovinné pole – ak je Ulica zadaná, položka Orientačné číslo je 
povinná, ak Ulica nie je zadaná, položka Súpisné číslo je povinná 

 PSČ – povinné pole 

http://www.opis.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk/
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b) Fyzická osoba - podnikateľ 

 IČO – povinné pole – pri tomto poli sa naskytá možnosť automatického 
vypísania ostatných informácií, vďaka prepojeniu s RPO, kde sú zadané 
všetky informácie o podnikateľovi, vďaka vypísanému IČO. Pokiaľ je 
podnikateľ zo zahraničia vypisuje manuálne nasledovné: 

 Osoba – meno a priezvisko – povinné pole 

 Titul – pred menom a za menom – nepovinné pole 

 Adresa trvalého pobytu / sídla  - Štát – povinné pole 

 Mesto – povinné pole 

 Ulica – nepovinné pole – ak je Ulica zadaná, položka Orientačné číslo je 
povinná, ak Ulica nie je zadaná, položka Súpisné číslo je povinná 

 PSČ – povinné pole 

 

c) Právnická osoba: 

http://www.opis.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk/
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 IČO – povinné pole – pri tomto poli sa naskytá možnosť automatického 
vypísania ostatných informácií, vďaka prepojeniu s RPO, kde sú zadané všetky 
informácie o podnikateľovi, vďaka vypísanému IČO. Pokiaľ je podnikateľ zo 
zahraničia vypisuje manuálne nasledovné: 

 Právna forma – povinné pole 

 Obchodné meno – povinné pole 

 Adresa trvalého pobytu / sídla  - Štát – povinné pole 

 Mesto – povinné pole 

 Ulica – nepovinné pole – ak je Ulica zadaná, položka Orientačné číslo je 
povinná, ak Ulica nie je zadaná, položka Súpisné číslo je povinná 

 PSČ – povinné pole 
2) Pre prechod na ďalšiu sekciu je potrebné stlačiť tlačidlo  Ďalej >>. 
 

 
2 z   4: Oprávnená osoba 

 

 
Po zadaní základných údajov o spoločnosti, ktorá je partnerom verejného sektora nasleduje 
vyplnenie údajov o oprávnenej osobe, teda osobe, ktorá je zodpovedná za správnosť 
informácií. 
 
1) Používateľ zvolí typ oprávnenej osoby: 

a) Fyzická osoba – podnikateľ: 

 IČO – povinné pole – pri tomto poli sa naskytá možnosť automatického 
vypísania ostatných informácií, vďaka prepojeniu s RPO, kde sú zadané 
všetky informácie o podnikateľovi, vďaka vypísanému IČO. Pokiaľ je 
podnikateľ zo zahraničia vypisuje manuálne nasledovné: 

 Osoba – meno a priezvisko – povinné pole 

 Titul – pred menom a za menom – nepovinné pole 

 Adresa trvalého pobytu / sídla  - Štát – povinné pole 

http://www.opis.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk/
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 Mesto – povinné pole 

 Ulica – – nepovinné pole – ak je Ulica zadaná, položka Orientačné číslo je 
povinná, ak Ulica nie je zadaná, položka Súpisné číslo je povinná 

 PSČ – povinné pole 

 

b) Právnická osoba: 

 IČO – povinné pole – pri tomto poli sa naskytá možnosť automatického 
vypísania ostatných informácií, vďaka prepojeniu s RPO, kde sú zadané všetky 
informácie o podnikateľovi, vďaka vypísanému IČO. Pokiaľ je podnikateľ zo 
zahraničia vypisuje manuálne nasledovné: 

 Právna forma – povinné pole 

 Obchodné meno – povinné pole 

 Adresa trvalého pobytu / sídla  - Štát – povinné pole 

 Mesto – povinné pole 

 Ulica – nepovinné pole – ak je Ulica zadaná, položka Orientačné číslo je 
povinná, ak Ulica nie je zadaná, položka Súpisné číslo je povinná 

 PSČ – povinné pole 
 

2)  Pre návrat na predchádzajúcu sekciu je potrebné stlačiť tlačidlo <<Späť. 
3) Po úspešnom vyplnení informácií o PO alebo FO nasleduje krok č. 3, ktorý sa zobrazí po 
stlačení tlačidla Ďalej>> 
 

3 z   4: Koneční užívatelia výhod 
 
Po zadaní základných údajov o spoločnosti, ktorá je partnerom verejného sektora  a 
údajov o oprávnenej osobe nasleduje zadanie informácií o konečnom užívateľovi výhod. 

http://www.opis.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk/
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1) Užívateľ klikne na pole  Pridať konečného užívateľa výhod  a zobrazí sa mu 
nasledovné okno na vyplnenie údajov o KUV. Používateľ vyplní: 

 

a) Dátum narodenia – povinné pole 
b) Osoba – meno a priezvisko – povinné pole 
c) Titul – pred menom a za menom – nepovinné pole 
d) Verejný funkcionár - Podľa Zákona č. 357/2004 Z. z. definujeme verejného 

funkcionára ako:   Verejný funkcionár je na účely tohto ústavného zákona každý, 
kto vykonáva funkciu uvedenú v čl. 2 ods. l. Na účely čl. 7 a 8 a na účely konania, 
ak sa porušili povinnosti podľa čl. 7 a 8, sa osoba, ktorá vykonávala verejnú 
funkciu, považuje za verejného funkcionára aj v období jedného roka odo dňa 
skončenia výkonu verejnej funkcie – povinné pole 

e) Štátna príslušnosť – povinné pole 
f) Adresa trvalého pobytu – povinné sú polia Štát, PSČ, Mesto, nepovinné pole je 

Ulica – ak je Ulica zadaná, položka Orientačné číslo je povinná, ak Ulica nie je 
zadaná, položka Súpisné číslo je povinná 
 

2) Užívateľ klikne na pole +Pridať do zoznamu, čím sa zapíše KUV do nasledovného 
zoznamu. 

 

http://www.opis.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk/
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3) Pre návrat na predchádzajúcu sekciu je potrebné stlačiť tlačidlo <<Späť. 
4) Stlačením pola Ďalej>> sa posunie k poslednému kroku. 

 

 
5) Užívateľ klikne na pole +Pridať verejného funkcionára a zobrazí sa mu nasledovné 

okno o vyplnení údajov o verejnom funkcionárovi. Užívateľ vyplní: 
 
 

 

 

http://www.opis.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk/
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a) Meno a priezvisko – povinné pole 
b) Titul pred a za menom – nepovinné pole 

 
6) Užívateľ klikne na pole +Pridať do zoznamu. 

 
 

 

7) Po pridaní verejného funkcionára môže užívateľ jeho údaje editovať kliknutím na 
Upraviť alebo Zmazať 

8) Pre návrat na predchádzajúcu sekciu je potrebné stlačiť tlačidlo <<Späť. 
9) Pokiaľ sú vyplnené všetky potrebné údaje, užívateľ sa stlačením Ďalej>> posunie k 

tretiemu kroku. 
 

 
4 z   4: Podpísanie dokumentov 

 
Posledným krokom pred odoslaním návrhu je pridanie a  podpísanie dokumentov PVS a 
oprávnenej osoby. 

 

1) Užívateľ nahrá povinné dokumenty: 

http://www.opis.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk/
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 Verifikačný dokument 

 Dohoda o plnení povinností 

 Vyhlásenie oprávnenej osoby 
            V sekcii Nepovinné dokumenty je umožnené užívateľovi nahrať doplňujúce 
dokumenty.      
            Odoslať návrh je však možné aj bez týchto formulárov.  
 

 

2) Prostredníctvom tlačidla náhľad používateľ zobrazí náhľad na elektronický formulár, 
ktorý bude odoslaný. 

3) Prostredníctvom tlačidlo Podpísať užívateľ podpíše formulár aj všetky priložené 
dokumenty prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu (eID). Podpisom 
používateľ potvrdí správnosť uvedených informácií a dokumentov.  Detailný postup 
pre vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu sa nachádza na tejto linke.  

 

http://www.opis.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk/
https://www.slovensko.sk/_img/CMS4/Navody/navod_vytvorenie_kep_dsigner.pdf
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4) Pre návrat na predchádzajúcu sekciu je potrebné stlačiť tlačidlo <<Späť. 

 

 
5) Tlačidlom Validovať je možné spustiť kontrolu údajov na elektronickom formulári.   

 
6) Tlačidlom Tlačiť možno stiahnuť vizualizáciu elektronického formulára vo formáte 

PDF 
 

7) Tlačidlom Uložiť možno uložiť zadané údaje do lokálneho úložiska vo formáte XML 
pre prerušenie práce a ich následného načítania s časovým odstupom.  
   

8) Odoslanie návrhu cez pole Odoslať návrh>> je posledným krokom, ktorý musí 
užívateľ vykonať. Pred odoslaním systém automaticky kontroluje, či boli, vyplnené 

http://www.opis.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk/
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všetky potrebné údaje, nahraté všetky potrebné dokumenty a vytvorené všetky 
podpisy. 

 

Súvisiace služby 
a nutné prílohy 
pre komplexné 
vybavenie služby: 

Povinné prílohy: 
Verifikačný dokument vo formáte PDF 
Dohoda o plnení povinností vo formáte PDF 
Vyhlásenie oprávnenej osoby vo formáte  PDF 

 

6.2 Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov do registra partnerov verejného sektora 
 

Názov 
elektronickej 
služby: 

Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov do registra partnerov verejného sektora 

Používatelia 
elektronickej 
služby: 

podnikateľ 

Možnosti 
prístupu 
k službe: 

Prístupový komponent: vlastný portál e-služieb MS SR (https://rpvs.gov.sk/esluzby), 
www.slovensko.sk 
 
 

Odkaz na 
video príp. 
audio návod:  

 

Stručný popis 
a zoznam 
krokov 
vybavenia 
služby: 

Služba Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov do registra partnerov verejného sektora 
umožňuje používateľovi/podnikateľovi zmeniť informácie o partnerovi verejného sektora, 
oprávnenej osobe a o konečnom užívateľovi výhod v registri partnerov. Pokiaľ sú zmenené, 
prípadne vymazané všetky potrebné informácie, priložené a podpísané dokumenty, je umožnené 
používateľovi odoslať  príslušný návrh.  
Dostupnosť služby 24x7 on-line vybavenie.  
 
Kroky použitia služby: 

1 z   6: Výber partnera 
 

http://www.opis.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk/
https://rpvs.gov.sk/esluzby
http://www.slovensko.sk/
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Pri  zmene existujúcich údajov PVS je prvým krokom výber partnera, ktorého údaje chceme 
zmeniť.   
 
1)  Uvedený zoznam zobrazuje všetkých partnerov. Užívateľ zvolí toho, ktorého údaje chce 
editovať. Pre zjednodušenie vyhľadávania môže užívateľ použiť vyhľadávacie pole, kde zadá 
názov partnera. 
  
2)   Po kliknutí na Vybrať>>  sa užívateľ posunie k druhému  kroku, a to konkrétne ku zmene 
údajov. Ak partnera vyhľadá cez vyhľadávač, k druhému kroku sa posunie automaticky.  
 

2 z   5: Partner verejného sektora 
 

http://www.opis.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk/
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1) Ak chce užívateľ meniť údaje o PVS, je potrebné zaškrtnúť kolónku Zmeniť partnera. 
2) Nasledovne je užívateľovi umožnené vypísať zmenené údaje do stĺpca Nový údaj. 
3) V sekcii Zmena mena fyzickej osoby  môže užívateľ zmeniť: 

 Dátum narodenia 

 Meno 

 Priezvisko 

 Titul pred menom  

 Titul za menom 
4) V sekcii Zmena adresy trvalého bydliska/sídla je možné zmeniť: 

 Štát 

 Mesto 

 PSČ 

 Ulica 

 Orientačné číslo 

 Súpisné číslo 
 

5) Pre návrat na predchádzajúcu sekciu je potrebné stlačiť tlačidlo <<Späť. 
6) Pokiaľ sú zmenené všetky potrebné údaje, užívateľ sa stlačením Ďalej>> posunie k 

tretiemu kroku. 
 

 
3 z   5: Oprávnená osoba 

http://www.opis.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk/
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1) Ak chce užívateľ meniť údaje o oprávnenej osobe,  je potrebné zaškrtnúť kolónku 
Zmeniť partnera . 

2) Nasledovne je užívateľovi umožnené vypísať zmenené údaje do stĺpca Nový údaj. 
3) V sekcii Zmena mena fyzickej osoby  môže užívateľ zmeniť: 

 Dátum narodenia 

 Meno 

 Priezvisko 

 Titul pred menom  

 Titul za menom 
4) V sekcii Zmena adresy trvalého bydliska/sídla je možné zmeniť: 

 Štát 

 Mesto 

 PSČ 

 Ulica 

 Orientačné číslo 

 Súpisné číslo 
 

5) Pre návrat na predchádzajúcu sekciu je potrebné stlačiť tlačidlo <<Späť. 
6) Pokiaľ sú zmenené všetky potrebné údaje, užívateľ sa stlačením Ďalej>> posunie k 

štvrtému kroku. 
 

http://www.opis.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk/
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4 z   5: Koneční užívatelia výhod 

 
 

 

       1)   Užívateľ vyberie osobu, ktorú chce zmazať kliknutím na Zmazať. Ak chce zmeniť údaje 
o KPV, môže tak urobiť kliknutím na Zmeniť.  
 

http://www.opis.gov.sk/
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       2)   Pri zmene údajov o KUV má užívateľ možnosť zmeniť: 

 Dátum narodenia 

 Meno a Priezvisko 

 Titul pred menom a za menom 

 Verejný funkcionár – či je osoba verejným funkcionárom alebo nie je 

 Štátnu príslušnosť 

 Adresu trvalého pobytu – štát, Mesto, PSČ, Ulicu, Orientačné a súpisné číslo 
 

       3)   Po zmene všetkých potrebných údajov sa tieto zmeny potvrdia kliknutím na Zmeniť. 
 

http://www.opis.gov.sk/
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4) Ak Užívateľ klikne na pole  Pridať konečného užívateľa výhod,  zobrazí sa mu 

nasledovné okno na vyplnenie údajov o KUV: 
a) Dátum narodenia – povinné pole 
b) Osoba – meno a priezvisko – povinné pole 
c) Titul – pred menom a za menom – nepovinné pole 
d) Verejný funkcionár - Podľa Zákona č. 357/2004 Z. z. definujeme verejného funkcionára 

ako:   Verejný funkcionár je na účely tohto ústavného zákona každý, kto vykonáva 
funkciu uvedenú v čl. 2 ods. l. Na účely čl. 7 a 8 a na účely konania, ak sa porušili 
povinnosti podľa čl. 7 a 8, sa osoba, ktorá vykonávala verejnú funkciu, považuje za 
verejného funkcionára aj v období jedného roka odo dňa skončenia výkonu verejnej 
funkcie – povinné pole 

e) Štátna príslušnosť – povinné pole 
f) Adresa trvalého pobytu  – povinné sú polia Štát, PSČ, Mesto, nepovinné pole je Ulica – 

ak je Ulica zadaná, položka Orientačné číslo je povinná, ak Ulica nie je zadaná, položka 
Súpisné číslo je povinná 
 

5) Pre návrat na predchádzajúcu sekciu je potrebné stlačiť tlačidlo <<Späť. 
6) Užívateľ klikne na pole +Pridať do zoznamu, čím sa zapíše KUV do nasledovného 

zoznamu. Stlačením pola Ďalej>> sa posunie k ďalšiemu kroku. 

http://www.opis.gov.sk/
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7) Užívateľ klikne na pole +Pridať verejného funkcionára a zobrazí sa mu nasledovné 
okno o vyplnení údajov o verejnom funkcionárovi. Užívateľ vyplní: 

 

 

 
a) Meno a priezvisko – povinné pole 
b) Titul pred a za menom – nepovinné pole 

 
8) Užívateľ klikne na pole +Pridať do zoznamu. 

 

http://www.opis.gov.sk/
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9) Po pridaní verejného funkcionára môže užívateľ jeho údaje editovať kliknutím na 
Upraviť alebo Zmazať 

10) Pre návrat na predchádzajúcu sekciu je potrebné stlačiť tlačidlo <<Späť. 
11) Pokiaľ sú vyplnené všetky potrebné údaje, užívateľ sa stlačením Ďalej>> posunie k 

poslednému kroku. 
 

 
5 z   5: Podpísanie dokumentov 

 
1) Postup je rovnaký ako v prípade služby Návrh na zápis údajov do registra partnerov 

verejného sektora 
 

 
 

Súvisiace 
služby a 
nutné prílohy 
pre 
komplexné 
vybavenie 
služby: 

Povinné prílohy: 
V prípade, že sa mení konečný užívateľ výhod je potrebné priložiť: 
Verifikačný dokument vo formáte PDF 
 
V prípade, že sa mení oprávnená osoba je potrebné priložiť: 
Dohoda o plnení povinností vo formáte PDF 
Vyhlásenie oprávnenej osoby vo formáte  PDF 

 

6.3 Návrh na výmaz zapísanej osoby z registra partnerov verejného sektora 
 

Názov 
elektronickej 
služby: 

Návrh na výmaz zapísanej osoby z registra partnerov verejného sektora 

 

Používatelia 
elektronickej 

podnikateľ 

http://www.opis.gov.sk/
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služby: 

Možnosti 
prístupu 
k službe: 

Prístupo Prístupový komponent: vlastný portál e-služieb MS SR (https://rpvs.gov.sk/esluzby), 
www.slovensko.sk 
vý komponent: vlastný portál e-služieb MS SR  
 

Odkaz na 
video príp. 
audio návod:  

 

Stručný popis 
a zoznam 
krokov 
vybavenia 
služby: 

Služba Návrh na výmaz zapísanej osoby z registra partnerov verejného sektora umožňuje 
používateľovi/podnikateľovi vymazať  partnera verejného sektora a oprávnenú osobu. Pokiaľ sú 
vypísané všetky potrebné informácie, priložené a podpísané dokumenty, je umožnené 
používateľovi odoslať  príslušný návrh.  
Dostupnosť služby 24x7 on-line vybavenie. 
 
Kroky použitia služby: 

1 z   4: Výber partnera 
 

 
 

 

 
1) Užívateľ si vyberie osobu, ktorú si žiada vymazať z registra partnerov verejného 

sektora. Používateľ klikne na pole Vybrať alebo môže použiť vyhľadávacie pole, do 
ktorého napíše názov partnera a to ho automaticky posunie k druhému kroku. 

 
 

2 z   4: Partner verejného sektora 
 

http://www.opis.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk/
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http://www.slovensko.sk/
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1) V tomto kroku sa zobrazí okno s informáciami o partnerovi, ktoré používateľ skontroluje 

a podľa toho definitívne rozhodne o výmaze partnera. 
2) Používateľ skontroluje: 

 Dátum narodenia 

 Meno a priezvisko 

 Titul pred a za menom 

 Štát 

 Mesto 

 Ulicu 

 PSČ 

 Orientačné číslo 

 Súpisné číslo 

 

http://www.opis.gov.sk/
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              Pri právnickej osobe používateľ kontroluje: 

 IČO 

 Právnu formu 

 Obchodné meno 

 Štát 

 Mesto 

 Ulicu 

 PSČ 

 Orientačné číslo 

 Súpisné číslo 
 

 
3) Pre návrat na predchádzajúcu sekciu je potrebné stlačiť tlačidlo <<Späť. 

4) Pokiaľ sú skontrolované všetky potrebné údaje, užívateľ sa stlačením Ďalej>> posunie 

k tretiemu kroku. 

 
3 z   4: Oprávnená osoba 

 
1) Používateľ skontroluje údaje oprávnenej osoby. Kontroluje:                

 IČO 

 Právnu formu 

 Obchodné meno 

 Štát 

 Mesto 

 Ulicu 

 PSČ 

 Orientačné číslo 

 Súpisné číslo 

 

2) Pre návrat na predchádzajúcu sekciu je potrebné stlačiť tlačidlo <<Späť. 
3) Pokiaľ sú skontrolované všetky potrebné údaje, užívateľ sa stlačením Ďalej>> posunie 

k štvrtému kroku. 

 

http://www.opis.gov.sk/
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       4     z   4:  Podpísanie dokumentov 
 

1) Postup je rovnaký ako v prípade služby Návrh na zápis údajov do registra partnerov 
verejného sektora 

 

Súvisiace 
služby a nutné 
prílohy pre 
komplexné 
vybavenie 
služby: 

 
 
 

 

6.4 Oznámenie o overení identifikácie konečného užívateľa výhod 
 

Názov 
elektronickej 
služby: 

Oznámenie o overení identifikácie konečného užívateľa výhod 
 
 

Používatelia 
elektronickej 
služby: 

podnikateľ 

Možnosti 
prístupu 
k službe: 

Prístupový komponent: vlastný portál e-služieb MS SR (https://rpvs.gov.sk/esluzby), 
www.slovensko.sk 
 

Odkaz na 
video príp. 
audio návod:  

 

Stručný 
popis 
a zoznam 
krokov 
vybavenia 
služby: 

Služba Oznámenie o overení identifikácie konečného užívateľa výhod umožňuje 
používateľovi/podnikateľovi splniť si povinnosť podľa zákona č. 315/2016 Z.z.  Používateľ uvedie 
dôvod oznámenia overenia, dátum a ostatné potrebné informácie sú automaticky predvyplnené. 
Po priložení a podpísaní dokumentov a formulárov, je umožnené používateľovi odoslať  príslušný 
návrh.  
Dostupnosť služby 24x7 on-line vybavenie. 
 
Kroky použitia služby: 

1) z   5: Výber partnera 

http://www.opis.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk/
https://rpvs.gov.sk/esluzby
http://www.slovensko.sk/
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1) Užívateľ si vyberie PVS, pre ktorého konečného užívateľa výhod požaduje identifikáciu. 

Používateľ klikne na pole Vybrať alebo môže použiť vyhľadávacie pole, do ktorého 
napíše názov partnera a to ho automaticky posunie k druhému kroku. 
 

 
2 z   5: Partner verejného sektora 

 

 
1) V tomto kroku sa zobrazí okno s informáciami o KUV, ktoré používateľ skontroluje. 
2) Používateľ kontroluje: 

http://www.opis.gov.sk/
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 Dátum narodenia 

 Meno a priezvisko 

 Titul pred a za menom 

 Štát 

 Mesto 

 Ulicu 

 PSČ 

 Orientačné číslo 

 Súpisné číslo 
     

 
              Pri právnickej osobe používateľ kontroluje: 

 IČO 

 Právnu formu 

 Obchodné meno 

 Štát 

 Mesto 

 Ulicu 

 PSČ 

 Orientačné číslo 

 Súpisné číslo 
 

3) Pre návrat na predchádzajúcu sekciu je potrebné stlačiť tlačidlo <<Späť. 

4) Pokiaľ sú skontrolované všetky potrebné údaje, užívateľ sa stlačením Ďalej>> posunie k 

tretiemu kroku. 

3 z   5: Oprávnená osoba 
 

http://www.opis.gov.sk/
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1) Používateľ skontroluje údaje oprávnenej osoby. Kontroluje:            

 IČO 

 Právnu formu 

 Obchodné meno 

 Štát 

 Mesto 

 Ulicu 

 PSČ 

 Orientačné číslo 

 Súpisné číslo 
 

2) Pre návrat na predchádzajúcu sekciu je potrebné stlačiť tlačidlo <<Späť. 
3) Pokiaľ sú skontrolované všetky potrebné údaje, užívateľ sa stlačením Ďalej>> posunie k 

ďalšiemu kroku. 
 

4 z   5: Dôvod oznámenia 
 

 

 
1) Užívateľ vyberie jednu z možností podania dôvodu oznámenia: 

 k 31. decembru kalendárneho roka 

http://www.opis.gov.sk/
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 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou 

 v súvislosti s plnením zo zmluvy 
 

2) Následne užívateľ vyplní kolónku Dátum overenia. 
3) Pre návrat na predchádzajúcu sekciu je potrebné stlačiť tlačidlo <<Späť. 
4) Pokiaľ sú skontrolované všetky potrebné údaje, užívateľ sa stlačením Ďalej>> posunie k 

poslednému kroku. 
 
 

5 z   5: Podpísanie dokumentov 
 
1) Postup je rovnaký ako v prípade služby Návrh na zápis údajov do registra partnerov 

verejného sektora 

Súvisiace 
služby a 
nutné prílohy 
pre 
komplexné 
vybavenie 
služby: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

6.5 Námietka proti odmietnutiu vykonania zápisu 
 

Názov 
elektronicke
j služby: 

Námietka proti odmietnutiu vykonania zápisu 
 

Používateli
a 
elektronicke
j služby: 

podnikateľ 

Možnosti 
prístupu 
k službe: 

Prístupový komponent: vlastný portál e-služieb MS SR (https://rpvs.gov.sk/esluzby), 
www.slovensko.sk 
 

Odkaz na 
video príp. 
audio 
návod:  

 

Stručný 
popis 
a zoznam 
krokov 
vybavenia 
služby: 

Služba námietka proti odmietnutiu vykonania zápisu umožňuje používateľovi/podnikateľovi overiť 
informácie o konečnom užívateľovi výhod.  Pokiaľ užívateľ uvedie dôvod oznámenia overenia a sú 
uvedené a vypísané všetky potrebné informácie, priložené a podpísané dokumenty, je umožnené 
používateľovi odoslať  príslušný návrh.  
Dostupnosť služby 24x7 on-line vybavenie. 
 
Kroky použitia služby: 
1   z   3: Informácie o Oprávnenej osobe 

http://www.opis.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk/
https://rpvs.gov.sk/esluzby
http://www.slovensko.sk/
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1) Používateľ zvolí typ oprávnenej osoby: 

a) Fyzická osoba – podnikateľ: 

 IČO – povinné pole – pri tomto poli sa naskytá možnosť automatického 
vypísania ostatných informácií, vďaka prepojeniu s RPO, kde sú zadané 
všetky informácie o podnikateľovi, vďaka vypísanému IČO. Pokiaľ je 
podnikateľ zo zahraničia vypisuje manuálne nasledovné: 

 Osoba – meno a priezvisko – povinné pole 

 Titul – pred menom a za menom – nepovinné pole 

 Adresa trvalého pobytu / sídla  - Štát – povinné pole 

 Mesto – povinné pole 

 Ulica – – nepovinné pole – ak je Ulica zadaná, položka Orientačné číslo je 
povinná, ak Ulica nie je zadaná, položka Súpisné číslo je povinná 

 PSČ – povinné pole 

b) Právnická osoba: 

 IČO – povinné pole – pri tomto poli sa naskytá možnosť automatického 
vypísania ostatných informácií, vďaka prepojeniu s RPO, kde sú zadané všetky 
informácie o podnikateľovi, vďaka vypísanému IČO. Pokiaľ je podnikateľ zo 
zahraničia vypisuje manuálne nasledovné: 

 Právna forma – povinné pole 

 Obchodné meno – povinné pole 

 Adresa trvalého pobytu / sídla  - Štát – povinné pole 

 Mesto – povinné pole 

 Ulica – nepovinné pole – ak je Ulica zadaná, položka Orientačné číslo je 
povinná, ak Ulica nie je zadaná, položka Súpisné číslo je povinná 

 PSČ – povinné pole 

http://www.opis.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk/
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2)  Pre návrat na predchádzajúcu sekciu je potrebné stlačiť tlačidlo <<Späť. 
3) Po úspešnom vyplnení informácií o PO alebo FO nasleduje krok č. 2, ktorý sa zobrazí po 
stlačení tlačidla Ďalej>> 

 
     2   z   3: Text námietky 
 

 
 

1) Používateľ vypíše spisovú značku namietaného návrhu (číslo senátu, číslo návrhu, rok) 
2) Vypíše text námietky/námietok 
3) Pre návrat na predchádzajúcu sekciu je potrebné stlačiť tlačidlo <<Späť. 
4) Po úspešnom vyplnení informácií o PO alebo FO nasleduje krok č. 2, ktorý sa zobrazí po 

stlačení tlačidla Ďalej>> 
 
 

 
 
 

3 z   3: Podpísanie dokumentov 
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Postup je rovnaký ako v prípade služby Návrh na zápis údajov do registra partnerov verejného 
sektora. 

Súvisiace 
služby a 
nutné 
prílohy pre 
komplexné 
vybavenie 
služby: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

6.6 Publikovanie informácií o partneroch verejného sektora 

Názov 
elektronicke
j služby: 

Publikovanie informácií o partneroch verejného sektora 

Používateli
a 
elektronicke
j služby: 

Občan, podnikateľ 

Možnosti 
prístupu 
k službe: 

Prístupový komponent: vlastný portál e-služieb MS SR (https://rpvs.gov.sk/rpvs)  
 

Odkaz na 
video príp. 
audio 
návod:  

 

Stručný 
popis 
a zoznam 
krokov 
vybavenia 
služby: 

Služba umožňuje prezeranie informácie o partneroch verejného  sektora.  
Dostupnosť služby 24x7 on-line vybavenie. 
 
Kroky použitia služby: 
1   z   3: Rýchle vyhľadávanie 
 

 
 

1) Používateľ začne písať priezvisko/obchodný názov/ičo a po zadaní troch znakov sa 
v rýchlom zozname zobrazujú návrhy vyhovujúce zadávanému textu 

a. Vybraním pomocou jedného zázname je presmerovaný na detail partnera 
verejného sektora 
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b. Kliknutím na symbol vyhľadávania alebo stlačením klávesy enter sa zobrazí 

zoznam vyhľadaných záznamov. Kliknutím na meno za zobrazia detailné údaje 
o partnerovi verejného sektora 

 
 
2   z   3: Rozšírené vyhľadávanie 
 

 
 

1) Používateľ vyberie typ osoby v ktorých chce hľadať (Partner verejného sektora, 
Oprávnená osoba, Koneční užívatelia výhod) a následne zadá požadované výrazy do 
jednotlivých polí pre filtrovanie záznamov 

2) Kliknutím na Tlačidlo Hľadať sa vyhľadajú záznamy vyhovujúce vyhľadávacím kritériám  
3) Kliknutím na Tlačidlo Odstrániť filter sa zmažú všetky vyhľadávacie  kritériá 

 
3   z   3: Aktuálne údaje partnera verejného sektora 
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1) Používateľ môže prezerať aktuálne údaje o partnerovi verejného sektora 
2) Kliknutím na tlačidlo Stiahnuť výpis sa stiahne aktuálny výpis údajov vo formáte PDF 
3) Kliknutím na tlačidlo Zobraz aj historické údaje sa zobrazí historický prehľad zmien 

údajov   
 

Súvisiace 
služby a 
nutné 
prílohy pre 
komplexné 
vybavenie 
služby: 
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7 Kontaktujte nás 

Kontaktujte nás rpvs@justice.sk 
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