
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Používateľská príručka elektronických služieb 

 

Názov projektu: Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov 

Stručný popis prínosov 
projektu (marketingový 
súhrn): 

Projekt RPO priamo prispeje k cieľom informatizácie 
spoločnosti v nasledovných oblastiach: 

 zvýšenie spokojnosti občanov, podnikateľov a 
ostatnej verejnosti s verejnou správou 

 elektronizácia procesov verejnej správy 

 zefektívnenie a zvýšenie výkonnosti verejnej 
správy 

 zvýšenie kompetentnosti verejnej správy 

Verzia dokumentu: v.0.5  
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1 Úvod 
Motivácia 
a základné 
informácie 

Projekt Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov je 
súčasťou Operačného programu Informatizácia spoločnosti. Výsledkom 
projektu je nový základný register, ktorý bude poskytovať identifikačné 
a adresné údaje o právnických osobách, podnikateľoch, orgánoch 
verejnej moci a zapísaných organizačných zložkách (ďalej len „právne 
subjekty“). 
 
Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov (ďalej len 
„RPO“) predstavuje spolu s Registrom fyzických osôb, Registrom adries 
a Registrom priestorových informácií centrálne registre, ktoré tvoria 
základné kamene eGovernmentu. 
 
Budovaný register sa vyhlásením Ministerstva financií SR stane zároveň 
referenčným registrom, ktorý bude povinným zdrojom údajov pre 
ostatné inštitúcie verejnej správy pri získavaní identifikačných 
a adresných údajov o právnych subjektoch. V praxi to znamená 
zavedenie princípu jedenkrát a dosť. Podnikateľ uvedie informácie do 
zdrojovej evidencie právneho subjektu, ktorá má povinnosť súčasne 
zapísať údaje aj do RPO. RPO údaje ďalej poskytuje primárne formou 
komunikácie systém-systém ostatným inštitúciám verejnej správy.  
 
Projekt prispieva k nasledovným prínosom stratégie informatizácie 
spoločnosti: 
 

1. Zvýšenie spokojnosti občanov, podnikateľov a ostatnej verejnosti s 
verejnou správou 

2. Elektronizácia procesov verejnej správy 
3. Zefektívnenie a zvýšenie výkonnosti verejnej správy 
4. Zvýšenie kompetentnosti verejnej správy 

 

 

2 Prehľad skratiek a základných pojmov 
Prehľad skratiek 
a základných 
pojmov 

BOK – bezpečnostný osobný kód 
eID – elektronická identifikačná karta 
IS – informačný systém 
RPO – Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov 
ŠÚ SR -  Štatistický úrad Slovenskej republiky 
ÚPVS – Ústredný portál verejnej správy 
ZEP – Zaručený elektronický podpis 
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3 Prehľad symbolov 
Prehľad 
symbolov 

Nie sú 

 

 

4 Zoznam elektronických služieb dostupných 
občanovi a podnikateľovi 

Zoznam 
elektronických 
služieb 

sluzba_egov_1821 - Poskytovanie údajov z Registra právnických osôb 
 
Služba je poskytovaná bez úhrady. 

sluzba_egov_1595 - Výpis z Registra právnických osôb 
 
Služba je poskytovaná s úhradou ak to vyžaduje zdrojový register. 

 

5 Začíname 
Začíname Elektronické služby Registra a identifikátora právnických osôb a 

podnikateľov sú prístupné verejnosti prostredníctvom: 
 

 ústredného portálu verejnej správy na adrese www.slovensko.sk  

 rezortného portálu na adrese https://rpo.statistics.sk. 
 
 
K službe Poskytovanie údajov z Registra právnických osôb 
používateľ pristupuje bez autentifikácie nasledovným spôsobom: 
 

1. Používateľ zadá do internetového prehliadača URL adresu 
www.slovensko.sk. 

 
2. Na titulnej stránke portálu používateľ vyberie možnosť eSlužby – 

lokátor.  
 

http://www.slovensko.sk/
https://rpo.statistics.sk/
http://www.slovensko.sk/
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Obr. 1 Úvodná stránka ÚPVS 

 
3. Používateľ zadá do vyhľadávacieho formulára názov služby 

RPO - Poskytovanie údajov z Registra právnických osôb. 
 

 
Obr. 2 Vyhľadávanie služby v lokátore služieb 

4. Používateľ klikne na tlačidlo Vyhľadať. 
5. Systém zobrazí nájdené služby vyhovujúce zadaným 

vyhľadávacím kritériám. 
6. Používateľ vyberie službu RPO - Poskytovanie údajov z Registra 

právnických osôb a klikne na tlačidlo Služba. 
7. Systém presmeruje používateľa na rezortný portál ŠÚ SR. 
8. Používateľ pokračuje kapitolou 6.1. 

 
Prístup bez autentifikácie na rezortnom portály: 
 

1. Používateľ zadá do internetového prehliadača URL adresu 
https://rpo.statistics.sk 

2. Na zobrazenom formulári vyberie možnosť Pokračovať bez 
prihlásenia.  

3. Používateľ pokračuje kapitolou 6.1. 
 

https://rpo.statistics.sk/
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Obr. 3 Prihlasovacia obrazovka 

 
K službe Výpis z Registra právnických osôb je potrebná autentifikácia 
používateľa prostredníctvom eID karty nasledovným spôsobom: 
 

1. Používateľ zadá do internetového prehliadača URL adresu 
www.slovensko.sk. 

2. Na titulnej stránke portálu používateľ vyberie možnosť eSlužby - 

lokátor (viď Obr. 1Obr. 4) 

3. Používateľ zadá do vyhľadávacieho formulára názov služby RPO 
– Výpis z Registra právnických osôb. 

 

 
Obr. 4 Vyhľadávanie služby v lokátore služieb 

4. Používateľ klikne na tlačidlo Vyhľadať. 
5. Systém zobrazí nájdené služby vyhovujúce zadaným 

vyhľadávacím kritériám. 
6. Používateľ vyberie službu RPO – Výpis z Registra právnických 

osôb a klikne na tlačidlo Služba. 
7. Systém vyzve používateľa na spustenie aplikácie eID klienta (ak 

nie je spustená). 
 

http://www.slovensko.sk/
https://rpot.statistics.sk/rpo
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Obr. 5 Výzva na spustenie aplikácie eID klienta 

 

8. Používateľ spustí aplikáciu a klikne na tlačidlo Pokračovať v 
prihlásení. 

9. Systém vyzve používateľa na pripojenie čítačky (ak nie je 
pripojená).     
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Obr. 6 Výzva na pripojenie čítačky 

 
10. Systém vyzve používateľa na vloženie eID karty. 
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Obr. 7 Výzva na vloženie eID karty do čítačky 

 
11. Používateľ vloží elektronickú identifikačnú kartu do čítačky 

čipových kariet. 
12. Systém automaticky vyzve používateľa na zadanie 6-miestneho 

bezpečnostného osobného kódu (BOK). 
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Obr. 8 Obrazovka na zadanie BOK 

 

13. Používateľ zadá BOK prostredníctvom klávesnice alebo použitím 
myši.  

14. Používateľ zadaný BOK potvrdí tlačidlom Enter alebo kliknutím 
na zelené tlačidlo OK. 

15. Systém overí identitu používateľa a prihlási ho. 
16. Systém presmeruje používateľa na rezortný portál ŠÚ SR do 

aplikácie RPO. 
17. Používateľ pokračuje kapitolou 6.2. 

 
Prístup s autentifikáciou prostredníctvom rezortného portálu: 
 

1. Používateľ zadá do internetového prehliadača URL adresu 
https://rpo.statistics.sk. 

2. Na zobrazenom formulári vyberie možnosť Prihlásiť sa cez 
slovensko.sk (eID). 

3. Prihlásenie pokračuje totožným  postupom od bodu 9 prihlásenia 
prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy. 

 

https://rpo.statistics.sk/
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Postup pre realizáciu prihlásenia prostredníctvom eID karty je dostupný 
na nasledujúcom odkaze:  
https://www.slovensko.sk/_img/CMS4/Navody/postup_prihlasenie_na_p
ortal.pdf. 
 
Systémové požiadavky: 
 
Podporované prehliadače: Internet Explorer verzia 9 a vyššia, Mozilla 
Firefox  verzia 31.0 a vyššia, Google Chrome verzia 36.0 a vyššia.  
 

  

https://www.slovensko.sk/_img/CMS4/Navody/postup_prihlasenie_na_portal.pdf
https://www.slovensko.sk/_img/CMS4/Navody/postup_prihlasenie_na_portal.pdf
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6 Popis jednotlivých služieb 

6.1 Poskytovanie údajov z Registra právnických osôb 
 

6.1.1 Názov 
elektronic
kej 
služby: 

Poskytovanie údajov z Registra právnických osôb 
  
 

6.1.2 Používate
lia 
elektronic
kej 
služby: 

občan, podnikateľ, verejná správa 
 
 

6.1.3 Možnosti 
prístupu 
k službe: 

Prístupový komponent: ÚPVS 
www.slovensko.sk  
 
Prístupový komponent: vlastný portál ŠÚ SR 
https://rpo.statistics.sk 
 
Používateľ pristupuje bez autentifikácie. 
 
Platnosť URL: dátum nadobudnutia účinnosti zákona o registri 
právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci. 

6.1.4 Stručný 
popis 
a zoznam 
krokov 
vybavenia 
služby: 

Služba Poskytnutie údajov z Registra právnických osôb po zadaní 

vyhľadávacích kritérií zobrazí používateľovi údaje o právnickej 

osobe/podnikateľovi alebo právnických osobách/podnikateľoch, ktorí 

vyhovujú zadaným vyhľadávacím kritériám. 

 

Postup krokov pri použití služby:  

1. Používateľ vyberie možnosť Vyhľadávanie v RPO -> 

Vyhľadávanie údajov v RPO  

2. Systém zobrazí formulár so zoznamom základných 

vyhľadávacích kritérií: 

 Identifikátor právnickej osoba a podnikateľa  

 Plné meno právnickej osoby  

 Právna forma  

 

http://www.slovensko.sk/
https://rpo.statistics.sk/
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Obr. 9 Formulár so základnými kritériami na vyhľadanie 

3. Kliknutím na odkaz Zobraziť rozšírené vyhľadávanie systém 

zobrazí ďalšie vyhľadávacie kritériá: 

 Alternatívne meno  

 Adresa sídla  

 Obec  

 Ulica  

 Súpisné číslo  

 Orientačné číslo  

 Predmet činnosti  

 Dátum vzniku od 

 Dátum vzniku do 

 Dátum zániku od  

 Dátum zániku do  

 Právny stav  

 Meno zainteresovanej osoby  

 Priezvisko zainteresovanej osoby  

 Typ zainteresovanej osoby   

 Meno štatutárneho orgánu  

 Priezvisko štatutárneho orgánu  

 Typ štatutárneho orgánu  
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 Hlavný predmet činnosti  

 ESU2010. 

Odkaz Zobraziť rozšírené vyhľadávanie je zobrazený pri 

autentifikovanom používateľovi.  

 

Obr. 10 Formulár s rozšírenými kritériami na vyhľadanie 

4. Pre vyhľadanie zaniknutých a zrušených subjektov je potrebné 
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označiť zaškrtávacie pole s názvom Historické údaje. 

5. Pre vyhľadanie organizačných jednotiek subjektov je potrebné 

označiť zaškrtávacie pole s názvom Zobraziť organizačné 

jednotky. 

6. Pre fulltextové vyhľadávanie v textových atribútoch je potrebné 

označiť zaškrtávacie pole s názvom Full textové vyhľadávanie 

(neplatí pre Identifikátor právnickej osoby a podnikateľa – 

vyhľadáva sa presná zhoda používateľom zadaného reťazca). 

7. Používateľ zadá minimálne jedno vyhľadávacie kritérium 

a klikne na tlačidlo Vyhľadať. 

8. Systém zobrazí výsledok vyhľadania na novej záložke. 

 

6.1.5 Súvisiace 
služby a 
nutné 
prílohy 
pre 
komplexn
é 
vybavenie 
služby: 
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6.2 Výpis z Registra právnických osôb 
 

6.2.1 Názov 
elektronic
kej 
služby: 

Výpis z Registra právnických osôb 
 
 

6.2.2 Používate
lia 
elektronic
kej 
služby: 

občan, podnikateľ, verejná správa 
 
 

6.2.3 Možnosti 
prístupu 
k službe: 

Prístupový komponent: ÚPVS 
www.slovensko.sk  
 
Prístupový komponent: vlastný portál ŠÚ SR 
https://rpo.statistics.sk 
 
 
Autentifikácia používateľa prostredníctvom eID karty. 
 
Platnosť URL: dátum spustenia Registra a identifikátora právnických 
osôb a podnikateľov do produkčnej prevádzky. 

6.2.4 Stručný 
popis 
a zoznam 
krokov 
vybavenia 
služby: 

Služba Výpis z Registra právnických osôb umožňuje autentifikovanému 
používateľovi zadať žiadosť o výpis z RPO. Žiadosť o výpis IS RPO 
prepošle na vybavenie zdrojovému registru. Výpis je odoslaný do 
eDesk schránky žiadateľa. 
 
Postup krokov pri použití služby:  

1. Používateľ vyhľadá právnickú osobu /podnikateľa podľa 6.1.4 

2. Používateľ klikne na tlačidlo Podať žiadosť o výpis.  

 

http://www.slovensko.sk/
https://rpo.statistics.sk/
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Obr. 11 Záložka so zobrazenými údaje o subjekte 

3. Systém zobrazí formulár žiadosti o výpis s predvyplnenými 

údajmi o subjekte, pre ktorý sa výpis žiada.  

4. Používateľ doplní do formulára údaj o emailovej adrese resp. 

údaj o korešpondenčnej adrese ak je vyžadovaný.  

5. Používateľ má možnosť odoslať žiadosť o výpis kliknutím na 

tlačidlo Odoslať žiadosť o výpis alebo Podpísať a odoslať 

žiadosť o výpis. 

 

Tlačidlo Podpísať a odoslať žiadosť o výpis sa zobrazí v prípade 

ak je správny poplatok vyžadovaný a za podanie žiadosti 

podpísanej ZEPom je jeho výška v zníženej sadzbe. Návod na 

prácu s aplikáciou na podpisovanie je dostupný na odkaze 

https://www.slovensko.sk/_img/CMS4/Navody/Pouzivatelska_pri

rucka_DSigner_XAdES_Java.pdf. 

 

6. Systém odošle žiadosť o výpis zdrojovému registru  

7. Do eDeskovej schránky žiadateľa je doručená Informácia o 

prijatí správy na spracovanie na ÚPVS a Doručenka príp. 

Správa o platobných podmienkach ak je vyžadovaná úhrada  

správneho poplatku. 

8. Používateľ uhradí správny poplatok, ak je vyžadovaný.  

https://www.slovensko.sk/_img/CMS4/Navody/Pouzivatelska_prirucka_DSigner_XAdES_Java.pdf
https://www.slovensko.sk/_img/CMS4/Navody/Pouzivatelska_prirucka_DSigner_XAdES_Java.pdf
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9. Po spracovaní žiadosti o výpis zdrojovým registrom je Výpis 

doručený do eDeskovej schránky žiadateľa. 

 

Obr. 12 Elektronická schránka 

 

   

6.2.5 Súvisiace 
služby a 
nutné 
prílohy 
pre 
komplexn
é 
vybavenie 
služby: 

Služba nadväzuje na službu Poskytnutie údajov z Registra právnických 
osôb ak je používateľ autentifikovaný prostredníctvom eID. 
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7. Kontaktujte nás 
Kontaktujte nás Štatistický úrad Slovenskej republiky 

Miletičova 3 

824 67  Bratislava 

telefón: +421 2 50236 341 

telefón: +421 2 50236 339 

info@statistics.sk 

 
 

mailto:info@statistics.sk

