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MOTIVÁCIA

• Hlavným cieľom tohoto výskumu je identifikácia a pochopenie potrieb širšej skupiny 
používateľov a návštevníkov portálu slovensko.sk, zameraných na skúsenosti s využívaním 
elektronických služieb štátu a portálu slovensko.sk.

• Súčasťou výskumu je aj analýza súčasného stavu a identifikácia kľúčových problémov 
aktuálnej verzie portálu.

• Výsledky výstupu slúžia ako podklad pre vytvorenie UX stratégie a pri detailnom návrhu 
riešenia jednotlivých modulov.

• V rámci výskumu boli overované nasledujúce hypotézy:
• Občania poznajú slovensko.sk a pomáha im riešiť ich životné situácie.
• Používatelia preferujú rozcestník obsahu pred jeho vyhľadávaním.
• Používatelia sa na portáli a v návodoch ľahko orientujú.
• Lokátor služieb neumožňuje jednoduché vyhľadanie elektronickej služby.
• Vizuálny dizajn portálu pôsobí zastaralo.
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FORMA VÝSKUMU

• V rámci výskumu využívame kvalitatívne výskumné metódy:
• testovanie použiteľnosti aktuálnej verzie portálu slovensko.sk
• kvalitatívne rozhovory s používateľmi
• analýza podnetov zaslaných na podporu
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RESPONDENTI

• Do výskumu bolo zapojených 6 respondentov:
• Michal 25r, študent mimo Slovenskej republiky
• Peter 37r, zamestnanec
• Ľubica 56r, zamestnankyňa v samospráve
• Marianna 30+, štátna zamestnankyňa
• Janka 40+, úradníčka
• Jozef 35+, podnikateľ

• Vzorka respondentov obsahuje zastúpenie rôznych cieľových skupín, tak aby sme získali 
pohľad z rôznych perspektív.
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PRIEBEH VÝSKUMU

• Výskum bol realizovaný formou nahrávaných online rozhovorov s respondentmi 
prostredníctvom aplikácie Teams.

• Stretnutia boli rozdelené na 3 časti:
• Interview – získanie základných informácii o respondentovi
• Úlohové testovanie – testovanie použiteľnosti
• Zhodnotenie – vyhodnotenie testovania



Výsledky výskumu
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MANAŽÉRSKE ZHRNUTIE

• Používatelia vyhľadávajú témy pomocou Googlu. Je preto dôležité aby mali jednotlivé stránky slovensko.sk, s 
konkrétnymi riešeniami dobré SEO.

• Väčšinou používateľov riešenia na slovensko.sk nenašlo kvôli nepostačujúcej navigácií alebo mätúcemu obsahu. 
Vyhľadávanie na slovensko.sk neposkytuje relevantné výsledky.

• Používatelia návodom na slovensko.sk nerozumeli a žiadali niečo jednoduchšie.
• Používatelia nepoznajú slovensko.sk alebo voči nemu majú negatívne očakávania.
• Používatelia nevedia o možnosti využitia digitálnych služieb alebo neveria, že sú náhrada návštevy úradu.

• Podľa skúsenosti používateľov je štát veľmi nespoľahlivý v komunikácií – neinformuje o problémoch, nejasnostiach a 
nepokúša sa situáciu vyriešiť, nepoužíva údaje ktorými už aj tak disponuje, avšak je veľmi aktívny v rámci pokutovania 
všetkých nedostatkov.

• Používatelia neradi riešia úradné záležitosti. Tí aktívnejší, preferujú osobné stretnutie resp. telefonát, nakoľko mailová 
alebo digitálna komunikácia podľa nich nemá dostatočne frekventovanú odozvu.

• Komunikácia medzi úradmi vykazuje nedostatky. Úradníci musia vyhľadávať kontakty na iné úrady taktiež pomocou 
Googlu, následne zasielajú firemné emaily, pri ktorých čakajú veľmi dlho na odpoveď.

• Podnikatelia a niektorí zamestnanci vedia, že majú schránku, ale nenavštevujú ju alebo tam chodia iba raz/dvakrát 
ročne. Vadí im netradičné fungovanie schránky.

VÝSLEDKY VÝSKUMU
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PROBLÉMY V PROCESE

Z rozhovorov a testovania použiteľnosti sme zostavili priemernú skúsenosť, ktorú 
používatelia majú pri riešení úradných záležitostí:

1. Použijú Google na vyhľadanie kontaktu, informácií o službe alebo riešenia ich problému
2. Dostanú sa na úradnú stránku s veľkým obsahom informácií, ktorý im neposkytne dostatočnú 

pomoc
3. Nájdu si kontakt a zavolajú na číslo / pošlú mail.

1. Pri telefonickom kontakte sa im zvyčajne podarí vyriešiť veľkú časť problému, stále to však 
nevylučuje potrebu fyzickej návštevy úradu.

2. Pri mailovej konverzácií zvyčajne čakajú príliš dlho na odpoveď a sú po pár dňoch / týždňoch sú 
nútení využiť telefonický kontakt alebo osobne navštíviť úrad.

4. Vyskytne sa problem, napríklad:
• zabudnutým tlačivom
• chybou v tlačive
• nutnosťou navštíviť viacero úradov
• nutnosťou opakovať process
• pokutou pre občana za chybu z nepozornosti alebo chybu spôsobenú úradníkom

5. Fyzická návšteva úradu za účelom vyriešenia problému.

VÝSLEDKY VÝSKUMU
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DIGITÁLNE SLUŽBY
VÝSLEDKY VÝSKUMU

ZNALOSŤ SLOVENSKO.SK SÚHLAS S NUTNOSŤOU DIGITALIZÁCIE

Väčšina našich respondentov pozná portál slovensko.sk. 

Tento údaj nehovorí nič znalosti portálu v širokej verejnosti.

Všetci naši respondenti súhlasili s nutnosťou digitalizácie 
úradných záležitostí. S výskumu však vyplynulo, že im 

nevyhovuje aktuálny stav digitalizácie.

Pozná
4

Nepozná
2

Súhlasí
6
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ELEKTRONICKÁ SCHRÁNKA

Pozná
4

Nepozná
2

Nepoužíva
1

Nepozná
2

Používa
sporadicky

3

VÝSLEDKY VÝSKUMU

ZNALOSŤ ELEKTRONICKEJ SCHRÁNKY VYUŽITIE ELEKTRONICKEJ SCHRÁNKY

Respondentov, ktorí poznajú portál slovensko.sk, taktiež 
poznajú štátnu elektronickú schránku.

Tento údaj nehovorí nič znalosti elektronickej schránky v 
širokej verejnosti.

Zo 4 respondentov, ktorí poznajú elektronickú schránku ju na 
pravidelnej báze nepoužíva nikto. 3 respondenti uviedli, že ju 

používajú raz až dvakrát za rok. 1 respondent ju nepoužíva 
vôbec napriek tomu, že o nej vie a má ju aktivovanú.
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VYHĽADÁVANIE (5 RESPONDENTOV)
VÝSLEDKY VÝSKUMU

SPÔSOB VYHĽADÁVANIE ÚSPEŠNOSŤ VYHĽADANIA

Pri 5 respondentoch sme pozorovali, že 3 z nich intuitívne 
preferovali textové vyhľadávanie, zatiaľ čo 2 sa pokúsili využiť 

dostupné dlaždice s kategóriami.

Väčšina našich respondentov na portáli slovensko.sk nenašla 
riešenie, ku ktorému sa pokúšali dopracovať. Bolo to 

dôsledkom rozsiahlych, komplikovaných návodov, ktoré 
navyše neobsahovali nutné interaktívne odkazy (napríklad na 

formuláre).

Našli
1

Nenašli
4

Textové
vyhľadávanie

3

Dlaždice
2



Overenie hypotéz
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OBČANIA POZNAJÚ SLOVENSKO.SK A POMÁHA IM
RIEŠIŤ ICH ŽIVOTNÉ SITUÁCIE

• Táto hypotéza bola vyvrátená.
• 4 zo 6 respondentov tohto výskumu poznalo slovensko.sk. Tento údaj však nie je 

postačujúci na vyhodnotenie znalosti portálu v širokej verejnosti.
• 4 z 5 respondentov sa nepodarilo nájsť riešenie na zadanú úradnú záležitosť. Dôvodom 

bola nepostačujúca navigácia, nerelevantné výsledky vyhľadávania, mätúci obsah, 
chýbajúci interaktívne odkazy (napríklad na formuláre).

OVERENIE HYPOTÉZ

HYPOTÉZA
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POUŽÍVATELIA PREFERUJÚ ROZCESTNÍK OBSAHU PRED
JEHO VYHĽADÁVANÍM

• Táto hypotéza nebola ani potvrdená ani vyvrátená.
• 3 z 5 respondentov pri používaní slovensko.sk ako prvé využili textové vyhľadávania. 
• 2 z 5 respondentov pri používaní najprv siahli po dlaždiciach s kategóriami.
• Textové vyhľadávanie sa však ukázalo byť vysoko používané ako druhoradý spôsob 

vyhľadávania aj pri respondentoch, ktorí primárne využili dlaždice. Dôvodom bola 
nepostačujúca navigácia a nespokojnosť s dostupných možností.

• Odporúčame sa zamerať zefektívnenie textového vyhľadávania, nakoľko v ňom 
používatelia hľadali nie len životné situácie ale napríklad aj kontakty na rôzne inštitúcie.

OVERENIE HYPOTÉZ

HYPOTÉZA
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POUŽÍVATELIA SA NA PORTÁLI A V NÁVODOCH ĽAHKO 
ORIENTUJÚ

• Táto hypotéza bola vyvrátená.
• Respondenti návodom na slovensko.sk nerozumeli a žiadali niečo jednoduchšie. Zistené 

dôvody:
• návody sú v niektorých prípadoch príliš rozsiahle a zbytočne opisujú pre používateľa 

nepotrebné informácie
• v iných prípadoch sú návody príliš nejasné a používateľom nezodpovedajú ich otázky
• návody neobsahujú odkazy na potrebné dokumenty, formuláre a podobne

• Vzniknuté skúsenosti počas testovania v respondentoch tvorili frustráciu a pocit 
neporozumenia.

• Respondenti, ktorí poznali slovensko.sk pred testovaním uviedli, že majú voči nemu 
negatívne očakávania.

OVERENIE HYPOTÉZ

HYPOTÉZA
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LOKÁTOR SLUŽIEB UMOŽŇUJE JEDNODUCHÉ
VYHĽADANIE ELEKTRONICKEJ SLUŽBY

• Táto hypotéza nebola overovaná, nakoľko lokátor služieb nebol vôbec použitý 
respondentami.

• Respondenti sa spoliehali na textové vyhľadávanie a dostupné dlaždice na vyriešenie ich 
problémov, nepoužili iné možnosti ani po tom čo pomocou týchto nástrojov neuspeli.

• Nakoľko všetci respondenti na vyhľadávanie použili Google a na slovensko.sk išli až na 
náš podnet, usúdili sme, že testovanie funkcionality, ku ktorej by sa prirodzene nedostali 
nebolo v daný moment vhodné. 

• Respondenti nevedia o možnosti využitia digitálnych služieb alebo neveria, že sú náhrada 
návštevy úradu. Očakávajú, že sa aj tak budú musieť fyzicky dostaviť na úrad s nejakým 
tlačivom.

OVERENIE HYPOTÉZ

HYPOTÉZA
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VIZUÁLNY DIZAJN PORTÁLU PÔSOBÍ ZASTARALO

• Táto hypotéza bola potvrdená.
• Respondenti uviedli, že na nich portál pôsobí zastaralo. 
• Samotný vizuálny dizajn však neznemožnil použitie stránky v prípade našich 

respondentov. Jednalo sa teda čisto o subjektívny názor, ktorý však negatívne ovplyvňuje 
respondentovo rozhodnutie použiť slovensko.sk.

OVERENIE HYPOTÉZ

HYPOTÉZA



Podrobné zistenia
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POSLEDNÉ RIEŠENÉ ÚRADNÉ ZÁLEŽITOSTI RESPONDETOV

• Respondenti naposledy vybavovali úradné záležitosti:
• 2x eHranica
• 2x prihlasovanie auta na úrade / predaj auta
• 1x Covid Pass
• 1x Korona Gov
• 1x výberové konanie

• Respondenti, ktorí vybavovali Covid pass, navštívili Koronu.gov alebo eHranicu, boli 
spokojný s informáciami a procesom.

• Respondenti pri ostatných záležitostiach uviedli problémy s komunikáciou so štátom.
• Všetci 6 respondenti sa vyjadrili, že nie sú spokojný so štátnymi službami, neradi chodia 

fyzicky na úrady, no inak záležitosti vybaviť nevedia.
• Proces výberového konania je v poriadku zo strany úradníčky, ktorá skôr vytýkala spôsob 

komunikácie v štáte medzi úradmi a taktiež komunikáciu medzi úradmi a občanom.

VÝSLEDKY VÝSKUMU – PODROBNÉ ZISTENIA
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PRÍKLADY ZLEJ SKÚSENOSTI S ÚRADMI

Medzi negatívne skúsenosti s komunikáciou úradmi respondenti uvádzali:
• Otcovská a rodičovská podpora – Úrad spravil chybu v systéme, musel to adresovať a 

riešiť občan
• Zdĺhavosť procesov, strata času na úrade, poprípade nutnosť fyzickej návštevy viacerých 

úradov
• Slabá informovanosť o požiadavkach – občan niečo zabudne priniesť a musí opakovne

navštíviť úrad
• Slaba digitalizácia – občan nič nevybaví online
• Nepostačujúca komunikácia v prípade problémov – občanovi majú byť aktívne 

komunikované problémy predtým ako sa mu vystaví pokuta, kvôli chybám s nepozornosti
• Nepostačujúce komunikačné kanály – emailová komunikácia dlho trvá, telefonická a

emailová komunikácia nie sú postačujúce náhrady za fyzickú návštevu

VÝSLEDKY VÝSKUMU – PODROBNÉ ZISTENIA
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OČAKÁVANIA RESPONDENTOV OD DOBREJ SKÚSENOSTI

Medzi základné princípy ktoré si občania predstavujú pod dobrou skúsenosťou patrí:
• 2 uviedli intuitívnosť a jednoduchosť
• 2 uviedli rýchlosť vybavenia žiadosti
• 2 respondentmi uviedli bankové aplikácie (sú rýchle a na pár klikov)

VÝSLEDKY VÝSKUMU – PODROBNÉ ZISTENIA



22

ZARIADENIA POUŽÍVANÉ NA KOMUNIKÁCIU S ÚRADMI

• 2 zo 6 repondentov preferuje využívanie telefonického kontaktu.
• 2 respondenti uviedli, že očkovanie vybavovali elektronicky. Záležitosti spojené s koronou

vedia vybaviť online pomocou štátnych web stránok či dokonca aplikácií. Považujú to 
za veľmi nápomocné.

• 3 respondenti vybavovali svoju poslednú komunikáciu osobne. Keď úradné záležitosti
vybavujú pomocou Googlu a pracovného mailu trvá to podľa nich dlho.

• 5 respondenti poznamenali, že neradi vybavujú veci osobne na úradoch, avšak neexistuje
alebo nepoznajú inú možnosť rýchleho a spoľahlivého vybavenia záležistostí.

• Všetci respondenti (6) použili Google na riešenie zadanej úradnej záležitosti počas 
testovania.

VÝSLEDKY VÝSKUMU – PODROBNÉ ZISTENIA
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SKÚSENOSŤ S UPVS / SLOVENSKO.SK?

• 2 respondenti slovensko.sk vôbec nepoznajú nikdy o ňom nepočuli.
• 4 respondenti poznajú slovensko.sk. 

• Podnikateľ navštívil túto stránku pár krát no nie je s ňou spokojný, nepáči sa mu, vyhýba sa jej.
• 1 respondent navštevuje túto stránku z pracovných dôvodov pár krát do roka. 
• 2 respondenti ju poznajú avšak vôbec na ňu nechodia, vadí im vizuál a zastaralý obsah stránky.

VÝSLEDKY VÝSKUMU – PODROBNÉ ZISTENIA



24

SKÚSENOSTI S ELEKTRONICKOU SCHRÁNKOU

• 2 respondenti nemajú žiadnu skúsenosť s elektronickou schránkou. Nepočuli o nej a 
nevedia čo by cez ňu vybavovali. Očakávaju, že schránka si uchováva základne informácie 
o danom človeku a by ich mal vedieť keď sa používateľ prihlási.

• 4 respondenti, ktorí poznajú slovensko.sk poznajú aj elektronickú schránku no vyhýbajú sa 
jej.
• 2 respondenti sa prihlásili raz maximálne dva krát v živote. Nemajú zo schránky dobrý pocit, 

nakoľko ich známi mali problémy s prihlásením.
• 1 respondent uviedol, že elektronickú schránku síce pozná ale vôbec ju nevyužíva. Radšej 

vyhľadáva kontakty cez Google a správy posiela cez pracovný mail.
• 1 podnikateľ taktiež pozná schránku no nechce ju navštevovať, platí účtovníka ktorý mu ju 

spravuje.

VÝSLEDKY VÝSKUMU – PODROBNÉ ZISTENIA
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SPÔSOB HĽADANIA INFORMÁCIÍ O ŠTÁTNYCH TÉMACH

• Všetci 6 respondenti odpovedali, že štátne témy vyhľadávajú pomocou Googlu, nikto
nespomenul slovensko.sk.

• Medzi dôvody patrila neznalosť slovensko.sk, nespokojnosť s obsahom a vizuálom
slovensko.sk, preferencia Google vyhľadávania, na ktorom nájdu všetky potrebné
informácie, služby či kontakty rýchlejšie a sú pre nich dostupnejšie.

• Na základe rozhovorov hodnotíme, že medzi respondentami web stránka
slovensko.sk, nie je veľmi populárna a obľúbená.

• Odporúčame overiť reputáciu portálu v širšej verejnosti.

VÝSLEDKY VÝSKUMU – PODROBNÉ ZISTENIA
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SKÚSENOSŤ S DELEGOVANÍM ÚRADNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ 

• 4 respondenti odpovedali, že nedelegujú žiadne záležistosti na nikoho iného.
• 1 delegoval možnosť prevziatia pošty na iného člena rodiny.
• Podnikateľ odpovedal, že deleguje všetky úradné a finančné záležitosti na svojho

účtovníka.

VÝSLEDKY VÝSKUMU – PODROBNÉ ZISTENIA
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ZNÁMOSŤ WEBOVÝCH ŠTÁTNYCH PORTÁLOV

• Respondenti majú limitovanú znalosť štátnych webových portálov, bežný občan je 
momentálne najviac ovplyvňovaný pandémiou, preto sa viac krát spomínala korona.gov 
a eHranica.

• 3 respondenti odpovedali, že poznajú Ministerstvo zdravotníctva a stránku korona.gov.sk
(pravdepodobne kvôli pandemickej situácií).

• 1 respondent zo samosprávy pozná Minedu, Juventa.sk (slovenský inštitút mládeže).
• 1 štátny zamestnanec denne navštevuje štátne web stránky: metaIS, Opis, Mirri a 

podobne.
• Úradníčka pozná viacero v rámci ministerstvá vnútra ktoré navštevuje každodenne v práci.
• 1 respondent pozná obchodný register, finstat a geodesy – kataster SR.

VÝSLEDKY VÝSKUMU – PODROBNÉ ZISTENIA
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OČAKÁVANIA OD SLOVENSKO.SK

2 respondentov, ktorý nepoznajú slovensko.sk sme sa pýtali čo od tejto stránky očakávajú:
• Covid-19, aktuality a pravidlá, eHranica.
• Pomoc kontakt, 112
• Dopravu, MHD, odťahovú službu, vlaky, SAD, ceny pohónnych hmôt, dialničnú patrolu
• Odkaz na slovákov mimo slovenska / ambasáda
• Aktuality a novinky o slovensko, pravidlá a zákony
• Žiadosti a formuláre spadajúce pod ministerstvá ich podtémy a formuláre
• Komunikácia so štátom s políciou / Chatbot

• Aj keď naša vzorka obsahovala respondentov, ktorí vedia o slovensko.sk, predpokladáme, že občania
slovenska často nemajú znalosť o štátnych web stránkach, ako napríklad slovensko.sk, čo znamená, že
nevyužívajú a nepoznajú online služby, ktoré štát ponúka. Online služby nevyužívali ani naši participanti, 
ktorí slovensko.sk poznali.

• Predpokladáme, že je tento problem spojený s nedostatočným marketingom, reklamou a propagáciu
štátnych portálov.

VÝSLEDKY VÝSKUMU – PODROBNÉ ZISTENIA
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KOMUNIKÁCIA SO ŠTÁTOM

• Inšpirácia od študenta zo zahraničia Dánsko:
1. Prihlasí sa do portálu občianskym preukazom.
2. Portál slúži ako mailová schránka kde má všetky dokumenty a komunikácie uložené medzi

ním a štátnymi inštitúciami. Niečo takéto by uvítal aj na Slovensku.
• 2 respondenti zmienili chýbajúcu proaktívnu komunikácia medzi občanom a štátom. 

Keď niečo zabudnú spraviť štát by ich mal včas upozorniť, nie čakať a neskôr pokutovať
• 1 respondent be preferoval vytvorenie jednej web stránky/inštitúcie, kde vybaví občan

všetko, taktiež by vedel kontaktovať štát. Uvedený príklad respondenta bol chat bot s 
možnosťou tiesňovej linky keď niekto potrebuje pomoc.

• Respondentka zo samosprávy a úradníčka sa sťažovali na problém komunikovania medzi
úradníkmi (komunikácia štátu so sebo samým). Musia vyhľadávať kontakty cez Google, 
nemajú žiadnu platformu.

VÝSLEDKY VÝSKUMU – PODROBNÉ ZISTENIA
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NÁZOR NA DIGITALIZÁCIU KOMUNIKÁCIE SO ŠTÁTOM

• Všetkých 6 respondentov súhlasí s nutnosťou digitalizácie komunikácie so štátom.
• Všetkých 6 participantov uviedlo, že momentálne nepoznajú nič použitelnejšie než email 

alebo telefonné číslo. Email pritom hodnotili ako pomalý kanál komunikácie.
• Úradníčka spomenula aj možný problem nezameniteľnosti (identifikácia osoby pri

elektronickej komunikácií, napríklad mailom), ktorý môže pri digitalizácií komunikácie
občana so štátom vzniknúť. Úradník musí mať istotu, že komunikuje presne s človekom, 
koho sa daný proces týka. Úradníčka nevylúčila digitalizáciu, avšak musí byť
zabezpečená spoľahlivá autentifikácia.

VÝSLEDKY VÝSKUMU – PODROBNÉ ZISTENIA



Dodatočný výskum
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MOTIVÁCIA

• Na lepšie porozumenie občanov, ktorí nepoužívajú slovensko.sk, sme oslovili 
12 dodatočných občanov:
• 6 študenti, vek 21–28
• 6 zamestnanci, vek 25–56

• Nikto z opýtaných nikdy nenavštívil portál slovensko.sk, nepočul o ňom a nepozná nikoho, 
kto by ho používal.

• Respondenti mali zmiešané očakávania od portálu a digitalizácií štátneho IT. 

DODATOČNÝ VÝSKUM – OBČANIA BEZ ZNALOSTI SLOVENSKO.SK
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OČAKÁVANIA OBSAHU NA SLOVENSKO.SK

• Informácie o Korone (dovolenkách, prechod cez hranice, 
atď.)

• Kontakt na pomoc (polícia, sanitka, odťahová služba)

• Poplatky za dopravu a aktuálne ceny pohonných hmôt

• Rozpis mestskej a medzimestskej dopravy

• Turistické zájazdy

• Témy verejnej správy, aktuality, informácie a zmeny v 
zákonoch

• Školstvo, školy a štúdium spojené so štátnymi službami

• Vzdelanie vysoká škola, praktické informácie zo života
(bývanie, školstvo, zdravie, financie)

• Informácií o zamestnaní, sociálnych službách, online PN,
živnosti

• Kultúra, cestovanie, pamiatky

• Nehnuteľností a kataster

• Firemné záležitosti

• Aktuality a dokumenty, žiadosti a formuláre

• Kontakt na úrady a sociálnu poisťovňu

• Informácie o školstve, zdravotníctve, doprave, štátnych 
inštitúcií.

• Kontakt na pomoc (ambasádu v zahraničí, 112 pomoc, chat 
s políciou)

• Právne poradenstvo

• Finančné záležitosti, dane, 
daňové priznania, výplatné pásky

• Štátne služby ako STK

DODATOČNÝ VÝSKUM – OBČANIA BEZ ZNALOSTI SLOVENSKO.SK

ŠTUDENTI ZAMESTNANCI



V prípade akýchkoľvek dotazov nás kontaktujte na: 
info@slovenskoit.sk

mailto:info@slovenskoit.sk

