
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETAILNÁ ŠPECIFIKÁCIA RIEŠENIA 

 

Dátum doručenia:  

 

ID požiadavky:  

Verzia: 1 

Počet strán:  

 

 

 

Názov  Modul Dátum zadania  
Požadovaný 
termín 
doručenia 

Centrálny register účtov    

 

 

Obsah 
 

1. VŠEOBECNÝ POPIS................................................................................................................................................... 2 

1.1. Prehľad východiskovej situácie ...............................................................................................................................2 

1.2. Ciele .......................................................................................................................................................................2 

2. ŠPECIFIKÁCIA RIEŠENIA .......................................................................................................................................... 3 

2.1. Prezentačné prostredie – infoportál ........................................................................................................................3 

2.1.1. Umiestnenie procesu ................................................................................................................................. 3 
2.1.2. Workflow ................................................................................................................................................... 5 

3. FORMULÁRE ŽIADOSTI .......................................................................................................................................... 65 

3.1. Polia formulárov .................................................................................................................................................... 65 

4. PRÍLOHY ................................................................................................................................................................... 73 

 



 CRÚ 

 

 

 

File:  

 

Created on: 11/2020 Page  2 / 101 

 

2 

1. Všeobecný popis 

Efektívnejšie sprístupniť vybraným zástupcom obranných a finančných zložiek SR, ako je kriminálna 
a finančná polícia, policajná inšpekcia, kriminalisti z finančnej správy, Slovenská informačná služba, 
vojenskí spravodajcovia, súdy a ministerstvo financií - informácie o bankových alebo majetkových 
účtoch a bezpečnostných schránkach, čím urýchli predchádzanie, odhaľovanie, vyšetrovanie alebo 
stíhanie páchateľov trestných činov ekonomickej kriminality. 

 

1.1. Prehľad východiskovej situácie 

• popis čo bude predmetom riešenia 

• popis čo nebude predmetom riešenia 

• Identifikácia vlastníka riešenia 

• Identifikácia vlastníka procesu / procesov 

• Identifikácia vlastníka dát 

• Identifikácia koncového užívateľa dodávaného riešenia 

• Identifikácia – kto za zákazníka – je zodpovedný za akceptáciu diela? 

• očakávané kľúčové prínosy riešenia  

• spôsob nasadenia do používania 

• (ďalšie) 

1.2. Ciele  

Centrálny register účtov (ďalej CRÚ) bude uchovávať a povolaným osobám priamo sprístupňovať 
informácie o bankových účtoch, majetkových účtoch a bezpečnostných stránkach, čím skráti dobu 
potrebnú na získanie týchto informácií. Doteraz bolo potrebné vždy žiadať o informácie relevantnú 
finančnú inštitúciu. 

Odhadované zrýchlenie procesu po zavedení CRÚ do prevádzky je z pôvodných XY dní na XY dní. 

História vyhľadávaní v CRÚ tiež zjednoší kontrolu prístupov a vyhľadávaných informácií. 
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2. Špecifikácia riešenia 

Pre kompletnú fukncionalitu vyhľadávania, zoznamu vyhľadávania a kontroly zverejnitelnosti budú 
pripravené restové integrácie. 

(využite štruktúrovanú tabuľku) alebo diagram prípadov použitia (UC/use case), ktoré zabezpečia 
fungovanie podporovaných procesov, sú výsledkom analýzy a návrhu riešenia a budú predmetom 
vývoja a implementácie softvérovej aplikácie v projekte a to: 

- Používateľské funkcie (ovládané používateľom alebo nastavením parametrov) 

- Aplikačné funkcie vykonávané na pozadí 

- Funkcie na komunikáciu 

- Funkcie zabezpečované softvérom tretích strán 

- (ďalšie) 

2.1. Prezentačné prostredie  

2.1.1. Umiestnenie procesu 

• Prístup do CRÚ je priamo z plochy cez ikonu CRÚ, následné prihlásenie na základe 
pridelených prístupov a tokenov 

• CRÚ bude umiestnené na serveri XY s adresou portálu XY 

• Meno procesu: XY 

• ID procesu: XY 

 

 

2.1.1.1. Prístupové práva a role 

 

Rola Prístupy a práva 

Operatívec Štandardný prístup vybraných príslušníkov obranných a finančných zložiek SR 

 

Prístup do sekcií 

• Vyhľadávanie – vyhľadávanie a zobrazovanie bankových účtov/majetkových 
účtov/bezpečnostných schránok v CRÚ 

• Moje vyhľadávania – história vlastných vyhľadávaní a zobrazení v CRÚ 

• Kontrola zverejniteľnosti – posudzovanie (schválenie/zamietnutie) zverejniteľnosti 
jednotlivých vyhľadávaní 

Administrátor 
inštitúcie 

Každá obranná/finančná zložka SR (napr súd, kriminálna polícia a pod.) s prístupom 
do CRÚ má tiež Administrátorský účet, ktorý spravuje užívateľské účty danej 
inštitúcie. 

Súkromné finančné inštitúcie (banky a pod.), ktoré vstupujú do CRÚ len za účelom 
vybavovania manuálnych Požiadaviek o dodatočné informácie, majú tiež tento 
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administrátorský účet na spravovanie vlastných užívateľských účtov typu Finančná 
inštitúcia. 

Prístup do sekcií 

• Užívateľské účty inštitúcie – spravovanie užívateľských účtov danej inštitúcie pre 
roly Operatívec a Administrátor inštitúcie 

Inšpekcia 
inštitúcie 

Kontrolná rola pre inšpekciu danej inštitúcie (obrannej/finančnej zložky SR) 

 

Prístup do sekcií 

• História vyhľadávaní – prehliadanie všetkých vyhľadávaní a zobrazení všetkých 
Operatívcov, s možnosťou požiadať o kontrolu zverejniteľnosti vybraného 
vyhľadávania 

Systémový 
administátor 

Rola MF SR pre kontrolu toku importov dát a administráciu užívateľských inštitúcií 
(obranných/finančných zložiek SR) 

 

Prístup do sekcií 

• Data importy – zoznam importov dát o bankových účtoch/majetkových 
účtoch/bezpečnostných schránach od finančných inštitúcií – slúži na kontrolu 
vkladania a prechádzania dát od finančných inštitúcií 

• Užívateľské inštitúcie – administrácia (pridávanie/zmena/deaktivácia) 
užívateľských inštitúcií 

Systémová 
inšpekcia 

Rola MF SR pre kontrolu toku importov dát a inšpekciu používania CRÚ inštitúciami 
(obrannými/finančnými zložkami SR) 

 

Prístup do sekcií 

• Data importy – zoznam importov dát o bankových účtoch/majetkových 
účtoch/bezpečnostných schránach od finančných inštitúcií – slúži na kontrolu 
vkladania a prechádzania dát od finančných inštitúcií 

• História vyhľadávaní – prehliadanie všetkých vyhľadávaní a zobrazení všetkých 
Operatívcov, s možnosťou požiadať o kontrolu zverejniteľnosti vybraného 
vyhľadávania 

Finančná 
inštitúcia 

Štandardný prístup pre finančné inštitúcie 

 

Prístup do sekcií 

• Žiadosti o informácie – prehliadanie a odpovedanie na manuálne Žiadosti 
o dodatočné informácie od Operatívcov 
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2.1.2. Workflow 

Emailová notifikácia o novej úlohe bude zasielaná len pokiaľ je to uvedené pri konkrétnej úlohe 
a to v tvare ako je tam uvedené. 
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2.1.2.1. Tok workflow 
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2.1.2.2. Kroky workflow 

Názov kroku / úlohy je text, ktorý sa zobrazí vykonávateľovi úlohy ako názov úlohy v emailovej notifikácii, histórii úloh, detaile 
úlohy 

Súvisiace dokumenty je zoznam dokumentov, ktoré môžu pomôcť vykonávateľovi úlohy v jej realizácii, napr. smernica, 
tlačivo, ktorý je potrebné priložiť k procesu.... 

Zaslať notifikáciu o úlohe definuje, či je potrebné, aby bola emailová notifikácia o úlohe zaslaná vykonávateľovi úlohy.  

Vykonávateľ je ten, ktorý prakticky úlohu vykonáva. 

Možnosť delegovať úlohu je možnosť delegovať úlohu na iného užívateľa vykonávateľom úlohy. Tu sa popíše aj na užívateľa 
z akej skupiny je možné úlohu delegovať. Správca procesu má právo delegovať úlohu nezávisle od  vyplnenia tohto poľa. 

Termín realizácie je počet hodín, dní alebo minút po ktorých má úloha eskalovať. Je možné definovať, či systém má rátať len 
pracovné dni. V tomto poli sa definuje aj akcia, ktorú systém urobí po uplynutí času eskalácie. Pokiaľ  nie je definované, že sa 
majú rátať aj nepracovné dni, rátajú sa len pracovné dni 

Po uplynutí N dní od termínu realizácie príde eskalácia (2. a viac) počet hodín, dní alebo minút po ktorých má eskalovaná 
úloha opätovne eskalovať. Je možné definovať, či systém má rátať len pracovné dni. V tomto poli sa definuje aj akcia, ktorú 
systém urobí po uplynutí času eskalácie. Pri 2. A ďalšej eskalácii sa zasiela e-mailová notifikácia aj na nadriadeného 
vykonávateľa úlohy. 

Informačný email po vykonaní úlohy definuje, či o vykonaní úlohy je niekto notifikovaný. Je potrebné definovať text 
notifikačného emailu, komu má prísť a polia formuláru, ktoré má obsahovať. Pokiaľ nie sú definované žiadne polia, posiela sa 
len text notifikačného emailu. 

Polia formuláru, ktoré sú viditeľné vykonávateľovi úlohy je zoznam polí, ktoré vykonávateľ úlohy pri otvorení úlohy vidí. 

Polia formuláru, ktoré má vykonávateľ úlohy prístupné na editovanie je zoznam polí, ktoré vykonávateľ úlohy pri otvorení 
úlohy má právo editovať. 

Kroky po potvrdení úlohy je zoznam úloh, ktoré nasledujú po ukončení úlohy užívateľom. V tomto poli je v sekcii Detail 
uvedené, za akých podmienok / po akom výbere postupuje užívateľ na ktorý krok. 

Poznámka do poznámky je možné vložiť akékoľvek dodatočné informácie k vykonávaniu daného kroku procesu. Napríklad aj 
previazanosť polí, ktoré užívateľ vypĺňa. 

 

 

 

2.1.2.3. Kroky procesu 

Kapitola detailne popisuje jednotlivé kroky workflow. Polia, ktoré sa budú zobrazovať v jednotlivých 
krokoch sú popísané v časti Formuláre žiadosti. 

 

Názov kroku / 
úlohy  

1. Prihlasovanie do CRÚ 

Ukážka 
obrazovky 

1A. Úvodná stránka - prihlásenie 
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1B. Chyba - prihlásenie 

 

1C. Zadať validačný token 



 CRÚ 

 

 

 

File:  

 

Created on: 11/2020 Page  9 / 101 

 

9 

 

1D. Chyba - token 

 

Zaslať 
notifikáciu 
o úlohe 

Nie  

Súvisiace 
dokumenty 

- 

Vykonávateľ Operatívec, Administrátor inštitúcie, Inšpekcia inštitúcie, Systémový administrátor, Systémová inšpekcia 

Možnosť 
delegovať 
úlohu 

Nie 

Termín 
realizácie (1. 

- 
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eskalácia) 

Po uplynutí N 
dní od termínu 
realizácie príde 
eskalácia (2. 
a ďalšie 
eskalácie) 

- 

Informačný 
email po 
vykonaní úlohy 

Nie 

Polia formuláru, 
ktoré sú 
viditeľné 
vykonávateľovi 
úlohy 

viď kapitola 3.1. Polia formulárov 

Polia formuláru, 
ktoré má 
vykonávateľ 
úlohy prístupné 
na editovanie 

Oprávnenie na editáciu všetkých polí vstupného formulára. Zoznam polí je definovaný v kapitole 3.1. Polia 
formulárov 

Kroky po 
potvrdení úlohy  

 

Typ Požiadavky Nasledujúci krok Detail 

1A. Úvodná stránka 
prihlásenie (-> 
Zaslať validačný 
token) 

1B. Chyba – prihlásenie  

/ 1C. Zadať validačný token 

Po kliku na „Zaslať validačný token“: 

Nesprávne zadané meno/heslo -> 1B 

Správne zadané meno a heslo -> 1C 

1B. Chyba – 
prihlásenie (-> 
Zaslať validačný 
token) 

1B. Chyba – prihlásenie  

/ 1C. Zadať validačný token 

Po kliku na „Zaslať validačný token“: 

Nesprávne zadané meno/heslo -> 1B 

Správne zadané meno a heslo -> 1C 

1C. Zadať validačný 
token (-> Prihlásiť) 

1D. Chyba – token 

/ 2A. Vyhľadávanie majiteľa účtu/schránky 

/ 5A. Užívateľské účty inštitúcie 

/ 6A. História vyhľadávaní 

/ 7A. Data importy 

/ 8A. Data importy 

Po kliku na „Prihlásiť“, pričom bol zadaný 
nesprávny token -> 1D 

 

Po kliku na „Prihlásiť“, krok po úspešnom 
prihlásení je podľa roly prihláseného: 

- rola Operatívec -> 2A 

- rola Administrátor inštitúcie -> 5A 

- rola Inšpekcia inštitúcie -> 6A 

- rola Systémový administrátor -> 7A 

- rola Systémová inšpekcia -> 8A 

1D. Chyba - token (-
> Prihlásiť) 

1D. Chyba – token 

/ 2A. Vyhľadávanie majiteľa účtu/schránky 

/ 5A. Užívateľské účty inštitúcie 

/ 6A. História vyhľadávaní 

/ 7A. Data importy 

/ 8A. Data importy 

Po kliku na „Prihlásiť“, pričom bol zadaný 
nesprávny token -> 1D 

 

Po kliku na „Prihlásiť“, krok po úspešnom 
prihlásení je podľa roly prihláseného: 

- rola Operatívec -> 2A 

- rola Administrátor inštitúcie -> 5A 
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- rola Inšpekcia inštitúcie -> 6A 

- rola Systémový administrátor -> 7A 

- rola Systémová inšpekcia -> 8A 
 

Poznámka - 

 

 

 

 

 

Názov kroku / 
úlohy  

2. Vyhľadávanie 

Ukážka 
obrazovky 

2A. Vyhľadávanie majiteľa účtu/schránky 

Ukážka Fyzická osoba, pobyt na území SR 

 

Fyzická osoba, pobyt mimo SR 
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Právnická osoba 

 

 2B. Chybová hláška 
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 2C. Zobraziť výsledky 
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 2D. Všetky výsledky 

 

 2E. Jediný výsledok 
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 2F. Detail výsledku 
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 2G. Žiadanka finančnej inštitúcii 

- defaultne zobrazenie 
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 - zvolené všetky typy automatických žiadaniek 
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- zvolená všeobecná žiadanka 
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 2H. Žiadanka odoslaná 

- automatické žiadanky 
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 - všeobecná žiadanka 
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Zaslať 
notifikáciu 
o úlohe 

 Nie 

Súvisiace 
dokumenty 

- 

Vykonávateľ Operatívec 

Možnosť 
delegovať 
úlohu 

Nie 

Termín 
realizácie (1. 
eskalácia) 

- 

Po uplynutí N 
dní od termínu 
realizácie príde 
eskalácia (2. 
a ďalšie 
eskalácie) 

- 

Informačný 
email po 
vykonaní úlohy 

kto bude informovany presne? aky volume denne cakame? 2G. Žiadanka finančnej inštitúcii 

- pri výbere manuálnej žiadosti „iné informácie, ktoré finančná inštitúcia poskytne do 30 dní“ – po kliku na Odoslať, 
budú vybraní užívatelia finančnej inštitúcie informovaní o zmene statusu, a to emailom v tvare:  

Odosielateľ správy: „Centrálny Register Účtov“ 

Predmet správy: „CRÚ – nová Žiadosť o informácie č.<ID Žiadosti>“ 

Obsah správy:  

„V CRÚ je nová žiadosť o informácie. 

Na žiadosť odpovedzte priamo v CRÚ, v sekcii Žiadosti o informácie – Čakajúce na odpoveď.“ 

 

O možnostiach editácii viď kapitola 3.1. Polia formulárov 

Polia formuláru, 
ktoré sú 
viditeľné 
vykonávateľovi 
úlohy 

viď kapitola 3.1. Polia formulárov 

Polia formuláru, 
ktoré má 
vykonávateľ 
úlohy prístupné 
na editovanie 

viď kapitola 3.1. Polia formulárov 

Kroky po 
potvrdení úlohy  

 

Typ Požiadavky Nasledujúci krok Detail 

2A. Vyhľadávanie 
majiteľa 
účtu/schránky (-> 
Vyhľadať) 

2A. Vyhľadávanie majiteľa 
účtu/schránky  

/ 2B. Chybová hláška  

/ 2C. Zobraziť výsledky? 

/ 2E. Jediný výsledok  

/ 3A. Zoznam mojich vyhľadávaní 

Linky v hornom menu -> 2A, 3A, 4A 

 

Po kliku na „Vyhľadať“: 

Nájdený žiadny výsledok -> 2B 

Nájdených viacero výsledkov -> 2C 
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/ 4A. Zoznam požiadaviek Nájdený 1 výsledok -> 2E 

2B. Chybová hláška 
(-> Vyhľadať) 

2A. Vyhľadávanie majiteľa 
účtu/schránky  

/ 2B. Chybová hláška  

/ 2C. Zobraziť výsledky? 

/ 2E. Jediný výsledok  

/ 3A. Zoznam mojich vyhľadávaní 

/ 4A. Zoznam požiadaviek 

Linky v hornom menu -> 2A, 3A, 4A 

 

Po kliku na „Vyhľadať“: 

Nájdený žiadny výsledok -> 2B 

Nájdených viacero výsledkov -> 2C 

Nájdený 1 výsledok -> 2E 

 

2C. Zobraziť 
výsledky? (-> 
Zobraziť všetky 
výsledky) 

2A. Vyhľadávanie majiteľa 
účtu/schránky  

/ 2D. Všetky výsledky 

/ 2E. Jediný výsledok  

/ 3A. Zoznam mojich vyhľadávaní 

/ 4A. Zoznam požiadaviek 

Linky v hornom menu -> 2A, 3A, 4A 

Po kliku na „Zobraziť všetky výsledky“-> 2D 

Po kliku na „Vrátiť na vyhľadávanie“ -> 2A 

 

2D. Všetky výsledky 
(->Zobraziť) 

 

2A. Vyhľadávanie majiteľa 
účtu/schránky  

/ 2B. Chybová hláška  

/ 2C. Zobraziť výsledky? 

/ 2E. Jediný výsledok   

/ 3A. Zoznam mojich vyhľadávaní 

/ 4A. Zoznam požiadaviek 

Linky v hornom menu -> 2A, 3A, 4A 

Po kliku na “Zobraziť” -> 2E 

Po zmene zadania v poliach vyhľadávacieho 
formulára a kliku na “Vyhľadať” -> 2B / 2C / 2E 

 

2E. Jediný výsledok  
(-> Detail) 

2A. Vyhľadávanie majiteľa 
účtu/schránky 

/ 2B. Chybová hláška  

/ 2C. Zobraziť výsledky? 

/ 2D. Všetky výsledky 

/ 2E. Jediný výsledok   

/ 2F. Detail výsledku 

/ 3A. Zoznam mojich vyhľadávaní 

/ 4A. Zoznam požiadaviek 

Linky v hornom menu -> 2A, 3A, 4A 

Ak užívateľ prišiel na 2E z kroku 2D – 
zobrazuje sa mu button „Späť na zoznam 
osôb“, po kliku naň -> 2D 

Po kliku na “Detail” -> 2F 

Po zmene zadania v poliach vyhľadávacieho 
formulára a kliku na “Vyhľadať” -> 2B / 2C / 2E 

 

2F. Detail výsledku 
(-> Žiadanka 
finančnej inštitúcii 

2A. Vyhľadávanie majiteľa 
účtu/schránky 

/ 2B. Chybová hláška  

/ 2C. Zobraziť výsledky? 

/ 2D. Všetky výsledky 

/ 2E. Jediný výsledok   

/ 2F. Detail výsledku 

/ 2G. Žiadanka finančnej inštitúcii   

/ 3A. Zoznam mojich vyhľadávaní 

/ 4A. Zoznam požiadaviek 

Linky v hornom menu -> 2A, 3A, 4A 

Po zmene zadania v poliach vyhľadávacieho 
formulára a kliku na “Vyhľadať” -> 2B / 2C / 2E 

Ak užívateľ prišiel na 2E z kroku 2D – 
zobrazuje sa mu button „Späť na zoznam 
osôb“, po kliku naň -> 2D 

Po kliku na iný „Detail” link -> 2F 

Po kliku „Žiadosť o dodatočné informácie“ -> 
2G 

2G. Žiadanka 
finančnej inštitúcii   

2A. Vyhľadávanie majiteľa Linky v hornom menu -> 2A, 3A, 4A 
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(-> Odoslať) účtu/schránky 

/ 2B. Chybová hláška  

/ 2C. Zobraziť výsledky? 

/ 2D. Všetky výsledky 

/ 2E. Jediný výsledok   

/ 2F. Detail výsledku 

/ 2H. Žiadanka odoslaná 

/ 3A. Zoznam mojich vyhľadávaní 

/ 4A. Zoznam požiadaviek 

Po zmene zadania v poliach vyhľadávacieho 
formulára a kliku na “Vyhľadať” -> 2B / 2C / 2E 

Ak užívateľ prišiel na 2E z kroku 2D – 
zobrazuje sa mu button „Späť na zoznam 
osôb“, po kliku naň -> 2D 

Po kliku na iný „Detail” link -> 2F 

Po kliku na “Odoslať” -> 2H 

 

2H. Žiadanka 
odoslaná 

2A. Vyhľadávanie majiteľa 
účtu/schránky 

/ 2B. Chybová hláška  

/ 2C. Zobraziť výsledky? 

/ 2D. Všetky výsledky 

/ 2E. Jediný výsledok   

/ 2F. Detail výsledku 

/ 3A. Zoznam mojich vyhľadávaní 

/ 4A. Zoznam požiadaviek 

Linky v hornom menu -> 2A, 3A, 4A 

Po zmene zadania v poliach vyhľadávacieho 
formulára a kliku na “Vyhľadať” -> 2B / 2C / 2E 

Ak užívateľ prišiel na 2E z kroku 2D – 
zobrazuje sa mu button „Späť na zoznam 
osôb“, po kliku naň -> 2D 

Po kliku na iný „Detail” link -> 2F 

Link “Zoznam vyhľadávaní” v texte -> 3A 

 

   

Poznámka 2A. Vyhľadávanie majiteľa účtu/schránky  

- pri zvolení Adresa pobytu -> mimo SR – sa zmenia názvy niektorých polí formulára, tak ako je zobrazené 
v ukážkach obrazovky 

- pri zvolení Typ vyhľadávania -> Právnická osoba – sa zmenia názvy niektorých polí formulára, tak ako je 
zobrazené v ukážkach obrazovky 

- povinné polia sú len: Typ vyhľadávania, Pobyt (ak je zvolená Fyzická osoba), plus jeden akýkoľvek iný údaj 

 

2B. Chybová hláška  

- sa zobrazí vždy, keď systém nájde 0 osôb zodpovedajúcich hľadaniu 

 

2C. Zobraziť výsledky 

- pokiaľ systém na základe zadaných údajov nájde viac ako 1 osobu, systém vyzve Operatívca (krok 2C) vybrať buď 
zobrazenie viacerých osôb (2D) alebo návrat na vyhľadávanie (2A), kde môže Operatívec spresniť zadanie.  Pri 
každom vyhľadaní, ak bolo nájdených viac ôsob, sa systém znova opýta Operatívca, či chce zobraziť všetky 
výsledky. 

 

2G. Žiadanka finančnej inštitúcii   

- defaultne je zaškrtnutá možnosť „obratom poskytované systémom“ a vnorené položky nie sú zaškrtnuté, viď 
obrazovka 2G - defaultne zobrazenie. Systém nedovolí užívateľovi odoslať takto nevyplnenú žiadosť, užívateľ musí 
zašktnúť minimálne jednu položku. Môže naraz zaškrtnúť všetky položky, viď obrazovka 2G - zvolené všetky typy 
automatických žiadaniek. 

- po zakliknutí možnosti „iné informácie, ktoré finančná inštitúcia poskytne o 30 dní“, sa rozbali formulár pre 
vyplnenie takejto všeobecnej/neautomatickej žiadanky. 

 

2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H 

- ak Operatívec klikne na tlačidlo Vyhľadať, podľa nájdených výsledkov sa dostane na krok 2B / 2C / 2D / 2E, tzn. že 
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už sa mu načítajú nové informácie 

 

Pri prechodoch z 2A na 2B/2C/2D/2E, z 2B na 2A/2C/2D/2E a tak ďalej až po 2H – vo vyhľadávacom formulári 
ostávajú vyplnené položky tak, ako ich naposledy Operatívec zadal.  

Vyhľadávací formulár sa vyprázdni jedine po kliku na link „Vyhľadávanie“ v hornom menu. 

 

Názov kroku / 
úlohy  

3. Moje vyhľadávania 

Ukážka 
obrazovky 

3A. Zoznam mojich vyhľadávaní 

 

Zobrazenie 3A, keď má Operatívec manuálnu žiadosť o informáie v statuse Klarifikácia alebo Zodpovedaná 
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3B. Detail vyhľadávania 

 

3C. Detail vyhľadávania – účet 
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3D. Detail vyhľadávania – žiadanka 

Príklad systémová žiadanka 
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Príklad manuálna žiadanka, v statuse Čaká na odpoveď 

  

Príklad manuálna žiadanka, v statuse Klarifikácia 
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Príklad manuálna žiadanka, v statuse Zodpovedaná 
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 Príklad manuálna žiadanka, v statuse Uzatvorená 
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3E. Vrátenie žiadanky 
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 3F. Uzatvorenie žiadanky 

 

Zaslať 
notifikáciu 
o úlohe 

Nie 

Súvisiace 
dokumenty 

- 

Vykonávateľ Operatívec 
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Možnosť 
delegovať 
úlohu 

Nie 

Termín 
realizácie (1. 
eskalácia) 

- 

Po uplynutí N 
dní od termínu 
realizácie príde 
eskalácia (2. 
a ďalšie 
eskalácie) 

- 

Informačný 
email po 
vykonaní úlohy 

kto bude informovany presne? aky volume denne cakame? 3D. Detail vyhľadávania – žiadanka 

- manuálna žiadosť v statuse Klarifikácia – po kliku na Odoslať, bude relevantný užívateľ z finančnej inštitúcie 
informovaný o zmene statusu, a to emailom v tvare:  

Odosielateľ správy: „Centrálny Register Účtov“ 

Predmet správy: „CRÚ – Klarifikovaná Žiadosť o informácie č.<ID Žiadosti>“ 

Obsah správy:  

„Operatívec klarifikoval svoju Žiadosť o dodatočné informácie č.<ID Žiadosti>, ktorá sa teraz nachádza vo vašom 
účte v statuse Čaká na odpoveď. 

Na žiadosť odpovedzte priamo v CRÚ, v sekcii Žiadosti o informácie – Čakajúce na odpoveď.“ 

 

kto bude informovany presne? aky volume denne cakame? 3E. Vrátenie žiadanky 

Po kliku na Odoslať, bude relevantný užívateľ z finančnej inštitúcie informovaný o zmene statusu, a to emailom 
v tvare:  

Odosielateľ správy: „Centrálny Register Účtov“ 

Predmet správy: „CRÚ – Vrátená Žiadosť o informácie č.<ID Žiadosti>“ 

Obsah správy:  

„Operatívec vám vrátil svoju Žiadosť o dodatočné informácie č.<ID Žiadosti>, ktorá sa teraz nachádza vo vašom 
účte v statuse Čaká na odpoveď. 

Na žiadosť odpovedzte priamo v CRÚ, v sekcii Žiadosti o informácie – Čakajúce na odpoveď.“ 

 

O možnostiach editácii viď kapitola 3.1. Polia formulárov 

Polia formuláru, 
ktoré sú 
viditeľné 
vykonávateľovi 
úlohy 

viď kapitola 3.1. Polia formulárov 

Polia formuláru, 
ktoré má 
vykonávateľ 
úlohy prístupné 
na editovanie 

viď kapitola 3.1. Polia formulárov 

Kroky po 
potvrdení úlohy  

 

Typ Požiadavky Nasledujúci krok Detail 

3A. Zoznam mojich 
vyhľadávaní 

2A. Vyhľadávanie majiteľa 
účtu/schránky 

Linky v hornom menu -> 2A, 3A, 4A 

Po kliku na link v tabuľke „Zobraziť “ alebo 
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(-> Zobraziť) / 3A. Zoznam mojich vyhľadávaní 

/ 3B. Detail vyhľadávania 

/ 4A. Zoznam požiadaviek 

„Otvoriť“ -> 3B 

 

3B. Detail 
vyhľadávania (-> 
Zobraziť) 

2A. Vyhľadávanie majiteľa 
účtu/schránky 

/ 3A. Zoznam mojich vyhľadávaní 

/ 3C. Detail vyhľadávania – účet 

/ 3D. Detail vyhľadávania – žiadanka 

/ 4A. Zoznam požiadaviek 

Linky v hornom menu -> 2A, 3A, 4A 

Po kliku na link „Detail“ v sekcii Výsledok -> 3C 

Po kliku na link „Detail“ v sekcii Žiadosť 
o dodatočné informácie -> 3D 

Link “Zoznam vyhľadávaní” v tele stránky -> 3A 

 

3C. Detail 
vyhľadávania – účet 
(-> Detail) 

2A. Vyhľadávanie majiteľa 
účtu/schránky 

/ 3A. Zoznam mojich vyhľadávaní 

/ 3C. Detail vyhľadávania – účet 

/ 3D. Detail vyhľadávania – žiadanka 

/ 4A. Zoznam požiadaviek 

Linky v hornom menu -> 2A, 3A, 4A 

Po kliku na iný link „Detail“ v sekcii Výsledok -> 
3C 

Po kliku na link „Detail“ v sekcii Žiadosť 
o dodatočné informácie -> 3D 

Link “Zoznam vyhľadávaní” v tele stránky -> 3A 

 

3D. Detail 
vyhľadávania – 
žiadanka (-> Detail) 

2A. Vyhľadávanie majiteľa 
účtu/schránky 

/ 3A. Zoznam mojich vyhľadávaní 

/ 3C. Detail vyhľadávania – účet 

/ 3D. Detail vyhľadávania – žiadanka 

/ 3F. Uzatvorenie žiadanky 

/ 4A. Zoznam požiadaviek 

Linky v hornom menu -> 2A, 3A, 4A 

Po kliku na link „Detail“ v sekcii Výsledok -> 3C 

Po kliku na iný link „Detail“ v sekcii Žiadosť 
o dodatočné informácie -> 3D 

V statuse Klarifikácia, po kliku na „Odoslať“ -> 
3D  

V statuse Zodpovedaná, po kliku na „Vrátiť 
finančnej inštitúcii“ -> 3E 

V statuse Zodpovedaná, po kliku na „Ukončiť 
komunikáciu, žiadosť bola zodpovedaná“ -> 3F 

Link “Zoznam vyhľadávaní” v tele stránky -> 3A 

3E. Vrátenie 
žiadanky 

2A. Vyhľadávanie majiteľa 
účtu/schránky 

/ 3A. Zoznam mojich vyhľadávaní 

/ 3C. Detail vyhľadávania – účet 

/ 3D. Detail vyhľadávania – žiadanka 

/ 3F. Uzatvorenie žiadanky 

/ 4A. Zoznam požiadaviek 

Linky v hornom menu -> 2A, 3A, 4A 

Po kliku na „Odoslať“ -> 3B 

Po kliku na link „Detail“ v sekcii Výsledok -> 3C 

Po kliku na iný link „Detail“ v sekcii Žiadosť 
o dodatočné informácie -> 3D 

Po kliku na „Ukončiť komunikáciu, žiadosť bola 
zodpovedaná“-> 3F 

 

3F. Uzatvorenie 
žiadanky 

2A. Vyhľadávanie majiteľa 
účtu/schránky 

/ 3A. Zoznam mojich vyhľadávaní 

/ 3B. Detail vyhľadávania 

/ 3D. Detail vyhľadávania – žiadanka 

/ 4A. Zoznam požiadaviek 

Linky v hornom menu -> 2A, 3A, 4A 

Po kliku na „Áno, uzatvoriť žiadosť“ -> 3B 

Po kliku na „Späť“ -> 3D 

   

Poznámka Ak existuje manuálna žiadosť Operatívca v statuse Klarifikácia alebo Zodpovedaná: 
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• v 3A. Zoznam mojich vyhľadávaní sa zobrazí navrchu tela stránky sekcia “Nové odpovede: <počet žiadostí 
v statuse Klarifikácia alebo Zodpovedaná>“,  

ako je zobrazené na druhom screene 3A. Zoznam mojich vyhľadávaní 

• v hornom menu pri linku Zoznam vyhľadávaní bude v neustále (nezáleží v ktorom kroku sa nachádza 
Operatívec) ikona s číslom, ktoré zodpovedá počtu žiadostí v statuse Klarifikácia alebo Zodpovedaná, 

ako je zobrazené na druhom screene 3A. Zoznam mojich vyhľadávaní, na terťom a štvrtom screene kroku 3D. 
Detail vyhľadávania – žiadanka, a v kroku 3E. Vrátenie žiadanky 

 

Po kliku na link “Zoznam vyhľadávaní”, ktorý sa nachádza v tele stránok 3B, 3C, 3D  

– Operatívec sa vráti na stránku 3A. Moje vyhľadávania – v tabuľke budú rovnaké data ako naposledy zobrazené 
a rovnako zoradené. 

Data sa zobrazia defaultne (resetuje sa zobrazenie) jedine po kliku na link „Moje vyhľadávania“, ktorý sa nachádza 
v hornom menu. 

 

Worfklow a statusy manuálnej Žiadosti o dodatočné informácie: 

 

 

 

Názov kroku / 
úlohy  

4. Kontrola zverejniteľnosti 

Ukážka 
obrazovky 

4A. Zoznam požiadaviek 
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4B. Čakajúca požiadavka 

 

4C. Schválenie požiadavky 
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4D. Zamietnutie požiadavky 

 

4E. Detail požiadavky 
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Zaslať 
notifikáciu 
o úlohe 

Nie 

Súvisiace 
dokumenty 

- 

Vykonávateľ Užívateľ s rolou Operatívec - všetkých inštitúcií okrem inštitúcie Slovenská Informačná Služba. 

Možnosť 
delegovať 
úlohu 

Nie 

Termín 
realizácie (1. 
eskalácia) 

- 

Po uplynutí N 
dní od termínu 
realizácie príde 
eskalácia (2. 
a ďalšie 

- 
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eskalácie) 

Informačný 
email po 
vykonaní úlohy 

Po schválení (4C) alebo zamietnutí (4D) požiadavky, bude jej odosielateľ (Inšpekcia inštitúcie / Systémová 
inšpekcia) informovaní emailom v tvare: 

Odosielateľ správy: „Centrálny Register Účtov“ 

Predmet správy: „CRÚ – Posúdená zverejniteľnosť, požiadavka č.<ID požiadavky>“ 

Obsah správy:  

„Vaša požiadavka o zverejniteľnosť bola posúdená.  

Výsledok posúdenia nájdete priamo v CRÚ, sekcia História vyhľadávaní.“ 

Polia formuláru, 
ktoré sú 
viditeľné 
vykonávateľovi 
úlohy 

viď kapitola 3.1. Polia formulárov 

Polia formuláru, 
ktoré má 
vykonávateľ 
úlohy prístupné 
na editovanie 

viď kapitola 3.1. Polia formulárov 

Kroky po 
potvrdení úlohy  

 

Typ Požiadavky Nasledujúci krok Detail 

4A. Zoznam 
požiadaviek 
(-> Zobraziť) 

2A. Vyhľadávanie majiteľa 
účtu/schránky 

/ 3A. Zoznam mojich vyhľadávaní 

/ 4A. Zoznam požiadaviek 

/ 4B. Čakajúca požiadavka 

/ 4E. Detail požiadavky 

Linky v hornom menu -> 2A, 3A, 4A 

Po kliku na „Zobraziť“ v sekcii Čakajúce 
požiadavky -> 4B  

Po kliku na „Zobraziť“ v sekcii Posúdené 
požiadavky -> 4E 

4B. Čakajúca 
požiadavka (-> 
Zamietnuť / -> 
Schváliť) 

2A. Vyhľadávanie majiteľa 
účtu/schránky 

/ 3A. Zoznam mojich vyhľadávaní 

/ 4A. Zoznam požiadaviek 

/ 4B. Čakajúca požiadavka 

/ 4C. Schválenie požiadavky 

/ 4D. Zamietnutie požiadavky 

Linky v hornom menu -> 2A, 3A, 4A 

Po kliku na iný link „Zobraziť“ v sekcii Čakajúce 
požiadavky -> 4B  

Po kliku na „Schváliť“ -> 4C 

Po kliku na „Zamietnuť“ -> 4D 

4C. Schválenie 
požiadavky (-> Áno, 
schváliť 
zverejniteľnosť) 

2A. Vyhľadávanie majiteľa 
účtu/schránky 

/ 3A. Zoznam mojich vyhľadávaní 

/ 4A. Zoznam požiadaviek 

/ 4B. Čakajúca požiadavka 

Linky v hornom menu -> 2A, 3A, 4A 

Po kliku na „Áno, schváliť zverejniteľnosť“ -> 
4A 

Po kliku na „Späť“ -> 4B  

 

4D. Zamietnutie 
požiadavky (-> 
Zamietnuť 
zverejniteľnosť) 

2A. Vyhľadávanie majiteľa 
účtu/schránky 

/ 3A. Zoznam mojich vyhľadávaní 

/ 4A. Zoznam požiadaviek 

/ 4B. Čakajúca požiadavka 

Linky v hornom menu -> 2A, 3A, 4A 

Po kliku na „Zamietnuť zverejniteľnosť“ -> 4A 

Po kliku na „Späť“ -> 4B  
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4E. Detail 
požiadavky (-> 
Zobraziť) 

2A. Vyhľadávanie majiteľa 
účtu/schránky 

/ 3A. Zoznam mojich vyhľadávaní 

/ 4A. Zoznam požiadaviek 

/ 4B. Čakajúca požiadavka 

/ 4E. Detail požiadavky 

Linky v hornom menu -> 2A, 3A, 4A 

Po kliku na „Zobraziť“ v sekcii Čakajúce 
požiadavky -> 4B  

Po kliku na iný link „Zobraziť“ v sekcii 
Posúdené požiadavky -> 4E 

 

 

Poznámka Pre užívateľov s rolou Operatívec zaregistrovaných pod inštitúciou Slovenská Informačná služba je celá sekcia 
Kontrola zverejniteľnosti nedostupná. 

 

 

 

Názov kroku / 
úlohy  

5. Administrátor inštitúcie 

Ukážka 
obrazovky 

5A. Užívateľské účty inštitúcie 

 

5B. Pridať užívateľský účet 
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Ukážka obrazovky 5A po pridaní nového užívateľa 

 

5C. Upraviť užívateľský účet 
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5D. Resetovanie hesla 
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Ukážka 5C po resetovaní hesla 
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5E. Zvoliť zástupcu 
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Ukážka 5A po deaktivácii užívateľa 
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Zaslať 
notifikáciu 
o úlohe 

Nie 

Súvisiace 
dokumenty 

- 

Vykonávateľ Administrátor inštitúcie 

Možnosť 
delegovať 
úlohu 

Nie 

Termín 
realizácie (1. 
eskalácia) 

- 

Po uplynutí N 
dní od termínu 
realizácie príde 
eskalácia (2. 
a ďalšie 
eskalácie) 

- 

Informačný 
email po 
vykonaní úlohy 

Nie 

Polia formuláru, 
ktoré sú 
viditeľné 
vykonávateľovi 
úlohy 

viď kapitola 3.1. Polia formulárov 

Polia formuláru, 
ktoré má 
vykonávateľ 
úlohy prístupné 

viď kapitola 3.1. Polia formuárovv 
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na editovanie 

Kroky po 
potvrdení úlohy  

 

Typ Požiadavky Nasledujúci krok Detail 

5A. Užívateľské účty 
inštitúcie 
(-> Upraviť / -> 
Pridať) 

5A. Užívateľské účty inštitúcie 

/ 5B. Pridať užívateľský účet 

/ 5C. Upraviť užívateľský účet 

Link v hornom menu -> 5A 

Po kliku na “Pridať účet” -> 5B 

Po kliku na „Upraviť“ -> 5C 

5B. Pridať 
užívateľský účet (-> 
Uložiť) 

5A. Užívateľské účty inštitúcie 

/ 5C. Upraviť užívateľský účet 

Link v hornom menu -> 5A 

Po kliku na “Uložiť” -> 5A 

Po kliku na „Upraviť“ -> 5C 

5C. Upraviť 
užívateľský účet (-> 
Uložiť) 

5A. Užívateľské účty inštitúcie 

/ 5B. Pridať užívateľský účet 

/ 5C. Upraviť užívateľský účet 

/ 5D. Resetovanie hesla 

/ 5E. Zvoliť zástupcu 

Link v hornom menu -> 5A 

Po kliku na “Pridať” -> 5B 

Po kliku na iný link „Upraviť“ -> 5C 

Po kliku na „Resetovať prístupové heslo 
užívateľa“ -> 5D, 

Po kliku na “Uložiť”, ak je zmena Statusu účtu 
na “”deaktivovaný -> 5E, 

inak po kliku na “Uložiť -> 5A 

5D. Resetovanie 
hesla (-> Áno, 
resetovať heslo) 

5A. Užívateľské účty inštitúcie 

/ 5C. Upraviť užívateľský účet 

Link v hornom menu -> 5A 

Po kliku na „Áno, resetovať heslo“ alebo „Späť 
na detail užívateľa“-> 5C 

5E. Zvoliť zástupcu 
(-> Zvoliť ako 
zástupcu) 

5A. Užívateľské účty inštitúcie 

5E. Zvoliť zástupcu 

 

Link v hornom menu -> 5A 

Po kliku na “Zvoliť ako zástupcu”, ak bol 
zástupca vybraný zo zoznamu -> 5A 

Po kliku na “Zvoliť ako zástupcu”, ak zástupca 
zo zoznamu nebol vybraný -> 5A 

Po kliku na “Užívateľské účty” -> 5A 

 

 

Poznámka 5A. až 5E. 

- nadpis v tele stránky bude automaticky zo systému podľa prihásenej osoby doťahovať meno relevantnej inštitúcie 
vo forme „Užívateľské účty inštitúcie <Meno inštitúcie>“ 

 

5B. Pridať užívateľský účet 

- počas vytvárania novej inštitúcie ešte nie je možné Resetovať prístupové heslo užívateľa, link nie je aktívny. 

 

5C. Upraviť užívateľský účet 

- ak je účet deaktivovaný, na koniec detailu účtu pribudne položka „Zástupca“ s vypísaným menom zástupcu 

 

5E. Zvoliť zástupcu   

- po kliku na “ Zvoliť ako zástupcu”, ak zástupca zo zoznamu nebol vybraný - užívateľ ostáva na 5E. Zvoliť 
zástupcu, no zobrazí sa chybová hláška „Nevybrali ste zástupcu zo zoznamu“. 
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- po kliku na “Užívateľské účty” sa užívateľ vráti na 5A. Užívateľské účty inštitúcie – v tabuľke budú rovnaké data 
ako naposledy zobrazené a rovnako zoradené 

 

 

 

Názov kroku / 
úlohy  

6. Inšpekcia inštitúcie 

Ukážka 
obrazovky 

6A. História vyhľadávaní 

(adresa pobytu „mimo SR“) 
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6B. Odoslať požiadavku o zverejniteľnosti 
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6C. Potvrdenie odoslania požiadavky 
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Príklady statusov požiadavky a zobrazeného detailu požiadavky: 
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Zaslať 
notifikáciu 
o úlohe 

Nie 

Súvisiace 
dokumenty 

- 

Vykonávateľ Inšpekcia inštitúcie 

Možnosť 
delegovať 
úlohu 

Nie 

Termín 
realizácie (1. 
eskalácia) 

- 
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Po uplynutí N 
dní od termínu 
realizácie príde 
eskalácia (2. 
a ďalšie 
eskalácie) 

- 

Informačný 
email po 
vykonaní úlohy 

Po odoslaní požiadavky (6B), bude relevantný Operatívec informovaní emailom v tvare: 

Odosielateľ správy: „Centrálny Register Účtov“ 

Predmet správy: „CRÚ – Žiadosť č.<ID požiadavky> o posúdenie zverejniteľnosti“ 

Obsah správy:  

„Boli ste požiadaní o posúdenie zverejniteľnosti jedného z Vašich vyhľadávaní v CRÚ. 

Pre posúdenie sa prihláste do CRÚ, sekcia Kontrola zverejniteľnosti.“ 

 

Po pripomenutí požiadavky (6A – Detail požiadavy „Zobraziť“ – „Pripomenúť operatívcovi čakajúcu požiadavku“), 
bude relevantný Operatívec informovaní emailom v tvare: 

Odosielateľ správy: „Centrálny Register Účtov“ 

Predmet správy: „CRÚ – Pripomenutie žiadosti č.<ID požiadavky> o posúdenie zverejniteľnosti“ 

Obsah správy:  

„Pred <počet dní od vytvorenia požiadavky> dňami ste boli požiadaní o posúdenie zverejniteľnosti jedného z Vašich 
vyhľadávaní v CRÚ. 

Prosím, čím skôr sa za účelom posúdenia tejto žiadosti prihláste do CRÚ, sekcia Kontrola zverejniteľnosti.“ 

Polia formuláru, 
ktoré sú 
viditeľné 
vykonávateľovi 
úlohy 

viď kapitola 3.1. Polia formulárov 

Polia formuláru, 
ktoré má 
vykonávateľ 
úlohy prístupné 
na editovanie 

viď kapitola 3.1. Polia formulárov 

Kroky po 
potvrdení úlohy  

 

Typ Požiadavky Nasledujúci krok Detail 

6A. História 

vyhľadávaní 

6A. História vyhľadávaní 

/ 6B. Odoslať požiadavku o 
zverejniteľnosti 

Link v hornom menu -> 6A 

Po kliku na “Vyhľadať” -> 6A  

Po kliku na “Skontrolovať” -> 6B 

6B. Odoslať 
požiadavku o 
zverejniteľnosti 

6A. História vyhľadávaní 

/ 6C. Potvrdenie odoslania 
požiadavky 

Link v hornom menu -> 6A 

Po kliku na “Áno, odoslať požiadavku 
operatívcovi” -> 6C 

Po kliku na “Históriu vyhľadávaní” -> 6A  

6C. Potvrdenie 
odoslania 
požiadavky 

6A. História vyhľadávaní 

 

Link v hornom menu -> 6A 

Po kliku na “Rozumiem” -> 6A 

   

Poznámka Inšpekcia inštitúcie môže vidieť vyhľadávania svojich užívateľov ihneď. Technicke obmedzenie? 
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6A. až 6C. 

- nadpis v tele stránky bude automaticky zo systému podľa prihásenej osoby doťahovať meno relevantnej inštitúcie 
vo forme „História vyhľadávaní inštitúcie <Meno inštitúcie>“ 

 

6B. Odoslať požiadavku o zverejniteľnosti 

- po kliku na “Históriu vyhľadávaní” sa užívateľ vráti na 6A. História vyhľadávaní – v tabuľke budú rovnaké data ako 
naposledy zobrazené (len s prípadne práve upraveným statusom požiadavky) a rovnako zoradené 

 

6C. Potvrdenie odoslania požiadavky 

- po kliku na “Rozumiem” sa užívateľ vráti na 6A. História vyhľadávaní – v tabuľke budú rovnaké data ako naposledy 
zobrazené (len s prípadne práve upraveným statusom požiadavky) a rovnako zoradené 

 

 

 

Názov kroku / 
úlohy  

7. Systémový administrátor - MFSR 

Ukážka 
obrazovky 

7A. Data importy 

 

7B. Užívateľské inštitúcie 
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7C. Pridať inštitúciu 

 

7D. Upraviť inštitúciu 
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7E. Resetovať heslo administrátora 
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Ukážka 7B po resetovaní hesla 
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7F. Deaktivovať inštitúciu 
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Ukážka 7A po deaktivácii inštitúcie 
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Zaslať 
notifikáciu 
o úlohe 

Nie 

Súvisiace 
dokumenty 

- 

Vykonávateľ Systémový administrátor 

Možnosť 
delegovať 
úlohu 

Nie 

Termín 
realizácie (1. 
eskalácia) 

- 

Po uplynutí N 
dní od termínu 
realizácie príde 
eskalácia (2. 
a ďalšie 
eskalácie) 

- 

Informačný 
email po 
vykonaní úlohy 

Nie 

Polia formuláru, 
ktoré sú 
viditeľné 
vykonávateľovi 
úlohy 

viď kapitola 3.1. Polia formulárov 

Polia formuláru, 
ktoré má 
vykonávateľ 
úlohy prístupné 
na editovanie 

viď kapitola 3.1. Polia formulárov 
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Kroky po 
potvrdení úlohy  

 

Typ Požiadavky Nasledujúci krok Detail 

7A. Data importy 7A. Data importy 

/ 7B. Užívateľské inštitúcie 

Linky v hornom menu -> 7A, 7B 

 

7B. Užívateľské 
inštitúcie (-> Upraviť 
/ -> Pridať) 

7A. Data importy 

/ 7B. Užívateľské inštitúcie 

/ 7C. Pridať inštitúciu 

/ 7D. Upraviť inštitúciu  

Linky v hornom menu -> 7A, 7B 

Po kliku na “Pridať” -> 7C 

Po kliku na „Upraviť“ -> 7D 

7C. Pridať inštitúciu 
(-> Uložiť) 

7A. Data importy 

/ 7B. Užívateľské inštitúcie 

/ 7D. Upraviť inštitúciu 

Linky v hornom menu -> 7A, 7B 

Po kliku na “Uložiť” -> 7A 

Po kliku na „Upraviť“ -> 7C 

7D. Upraviť inštitúciu 
(-> Uložiť) 

7A. Data importy 

/ 7B. Užívateľské inštitúcie  

/ 7C. Pridať inštitúciu 

/ 7D. Upraviť inštitúciu  

/ 7E. Resetovať heslo administrátora 

/ 7F. Deaktivovať inštitúciu 

Linky v hornom menu -> 7A, 7B 

Po kliku na “Pridať” -> 7C 

Po kliku na iný link „Upraviť“ -> 7D 

Po kliku na “Uložiť” -> 7A 

Po kliku na “Resetovať prístupové heslo 
administrátora” -> 7E 

Po kliku na “Deaktivovať inštitúciu” -> 7F 

7E. Resetovať heslo 
administrátora (-> 
Áno, resetovať 
heslo) 

7A. Data importy 

/ 7B. Užívateľské inštitúcie  

/ 7D. Upraviť inštitúciu  

/ 7E. Resetovať heslo administrátora 

Linky v hornom menu -> 7A, 7B 

Po kliku na „Áno, resetovať heslo“ -> 7D  

Po kliku na „Späť na detail inštitúcie“ -> 7D 

7F. Deaktivovať 
inštitúciu (-> Áno, 
deaktivovať) 

7A. Data importy 

/ 7B. Užívateľské inštitúcie  

/ 7C. Pridať inštitúciu 

/ 7D. Upraviť inštitúciu  

Linky v hornom menu -> 7A, 7B 

Po kliku na “Pridať” -> 7C 

Po kliku na iný link „Upraviť“ -> 7D 

Po kliku na “Áno, deaktivovať” -> 7A 

   

Poznámka 7C. Pridať inštitúciu  

- počas vytvárania novej inštitúcie ešte nie je možné Resetovať prístupové heslo administrátora, link nie je aktívny. 

 

7E. Resetovať heslo administrátora 

- po kliku na Áno, resetovať heslo je nové heslo odoslané na emailovú adresu administrátora inštitúcie, ktorá je 
uvedená v detaile inštitúcie. Pri prihlasovaní administrátora do systému, nie je možné heslo z emailu kopírovať, je 
nutné ho ručne prepísať. 

 

 

 

Názov kroku / 8. Systémová inšpekcia - MFSR 
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úlohy  

Ukážka 
obrazovky 

8A. Data importy 

 

8B. História vyhľadávaní 
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(adresa pobytu „mimo SR“) 

 

8C. Odoslať požiadavku o zverejniteľnosti 
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8D. Potvrdenie odoslania požiadavky 
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Zobrazenie 8B po odoslaní požiadavky 
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Príklady statusov požiadavky a zobrazeného detailu požiadavky: 
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Zaslať 
notifikáciu 
o úlohe 

Nie 

  

Súvisiace 
dokumenty 

- 

Vykonávateľ Systémová inšpekcia 

Možnosť 
delegovať 
úlohu 

Nie 

Termín 
realizácie (1. 
eskalácia) 

- 

Po uplynutí N - 
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dní od termínu 
realizácie príde 
eskalácia (2. 
a ďalšie 
eskalácie) 

Informačný 
email po 
vykonaní úlohy 

Po odoslaní požiadavky (8C), bude relevantný Operatívec informovaní emailom v tvare: 

Odosielateľ správy: „Centrálny Register Účtov“ 

Predmet správy: „CRÚ – Žiadosť č.<ID požiadavky> o posúdenie zverejniteľnosti“ 

Obsah správy:  

„Boli ste požiadaní o posúdenie zverejniteľnosti jedného z Vašich vyhľadávaní v CRÚ. 

Pre posúdenie sa prihláste do CRÚ, sekcia Kontrola zverejniteľnosti.“ 

 

Po pripomenutí požiadavky (8B – Detail požiadavky „Zobraziť“ – „Pripomenúť operatívcovi čakajúcu požiadavku“), 
bude relevantný Operatívec informovaní emailom v tvare: 

Odosielateľ správy: „Centrálny Register Účtov“ 

Predmet správy: „CRÚ – Pripomenutie žiadosti č.<ID požiadavky> o posúdenie zverejniteľnosti“ 

Obsah správy:  

„Pred <počet dní od vytvorenia požiadavky> dňami ste boli požiadaní o posúdenie zverejniteľnosti jedného z Vašich 
vyhľadávaní v CRÚ. 

Prosím, čím skôr sa za účelom posúdenia tejto žiadosti prihláste do CRÚ, sekcia Kontrola zverejniteľnosti.“ 

Polia formuláru, 
ktoré sú 
viditeľné 
vykonávateľovi 
úlohy 

viď kapitola 3.1. Polia formulárov 

Polia formuláru, 
ktoré má 
vykonávateľ 
úlohy prístupné 
na editovanie 

viď kapitola 3.1. Polia formulárov 

Kroky po 
potvrdení úlohy  

 

Typ Požiadavky Nasledujúci krok Detail 

8A. Data importy 8A. Data importy 

/ 8B. História vyhľadávaní 

Linky v hornom menu -> 8A, 8B 

 

8B. História 
vyhľadávaní 

8A. Data importy 

/ 8B. História vyhľadávaní 

/ 8C. Odoslať požiadavku o 
zverejniteľnosti 

Linky v hornom menu -> 8A, 8B 

Po kliku na “Vyhľadať” -> 8B 

Po kliku na “Skontrolovať” -> 8C 

 

8C. Odoslať 
požiadavku o 
zverejniteľnosti 

8A. Data importy 

/ 8B. História vyhľadávaní 

/ 8D. Potvrdenie odoslania 
požiadavky 

Linky v hornom menu -> 8A, 8B 

Po kliku na “Áno, odoslať požiadavku 
operatívcovi” -> 8D 

Po kliku na “Históriu vyhľadávaní” -> 8B 

8D. Potvrdenie 
odoslania 
požiadavky 

8A. Data importy 

/ 8B. História vyhľadávaní 

Linky v hornom menu -> 8A, 8B 

Po kliku na “Rozumiem” -> 8A 
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Poznámka 8B. História vyhľadávaní 

- každé vyhľadávanie užívateľa sa sprístupní Systémovej inšpekcii 5 rokov od dátumu vyhľadávania 

- vyhľadávania užívateľov zaregistrovaných pod inštitúciou Slovenská Informačná Služba nebudú nikdy viditeľné pre 
Systémovú inšpekciu. Ak bol občan vyhľadávaný užívateľom zaregistrovaným pod inštitúciou Slovenská Informačná 
Služba, Systémová Inšpekcia ho vidí ako nie vyhľadávaného a preto môže poskytnúť informáciu, že osoba nebola 
vyhľadávaná.  

 

8C. Odoslať požiadavku o zverejniteľnosti, 8B. História vyhľadávaní, zobrazenie detailu požiadavky 

- po kliku na “Históriu vyhľadávaní” sa užívateľ vráti na 8B. História vyhľadávaní – v tabuľke budú rovnaké data ako 
naposledy zobrazené (len s prípadne práve upraveným statusom požiadavky) a rovnako zoradené 

 

8D. Potvrdenie odoslania požiadavky 

- po kliku na “Rozumiem” sa užívateľ vráti na 8B. História vyhľadávaní – v tabuľke budú rovnaké data ako naposledy 
zobrazené (len s prípadne práve upraveným statusom požiadavky) a rovnako zoradené 

 

 

Názov kroku / 
úlohy  

9. Finančná inštitúcia 

Ukážka 
obrazovky 

9A. Žiadosti o informácie 

 

9B. Detail žiadosti 
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Príklad žiadosti prijatej po klarifikácii 
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9C. Detail uzatvorenej žiadosti 
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Zaslať 
notifikáciu 
o úlohe 

Nie 

Súvisiace 
dokumenty 

- 

Vykonávateľ Finančná inštitúcia 

Možnosť 
delegovať 
úlohu 

Nie 

Termín 
realizácie (1. 
eskalácia) 

- 

Po uplynutí N 
dní od termínu 
realizácie príde 
eskalácia (2. 
a ďalšie 
eskalácie) 

- 

Informačný 
email po 
vykonaní úlohy 

Po kliku na Odoslať (krok 9B), bude relevantný Operatívec informovaný o zmene statusu, a to emailom v tvare:  

Odosielateľ správy: „Centrálny Register Účtov“ 

Predmet správy: „CRÚ – Odpoveď na Žiadosť o informácie č.<ID Žiadosti>“ 

Obsah správy:  

„Finančná inštitúcia odpovedala na vašu manuálnu žiadosť o dodatočné informácie č.<ID Žiadosti>. 

Odpoveď nájdete priamo v CRÚ – v sekcii Zoznam vyhľadávaní kliknite na tlačidlo Zobraziť v relevantom riadku.“ 

Polia formuláru, 
ktoré sú 
viditeľné 
vykonávateľovi 
úlohy 

viď kapitola 3.1. Polia formulárov 

Polia formuláru, 
ktoré má 
vykonávateľ 
úlohy prístupné 
na editovanie 

viď kapitola 3.1. Polia formulárov 

Kroky po 
potvrdení úlohy  

 

Typ Požiadavky Nasledujúci krok Detail 

9A. Žiadosti o 
informácie 

9A. Žiadosti o informácie 

/ 9B. Detail žiadosti 

/ 9C. Detail uzatvorenej žiadosti 

Link v hornom menu -> 9A 

Po kliku na „Zobraziť“ / „Zoradiť“ / “Vyhľadať” 
vo filtrovacej časti nad tabuľkou -> 9A 

Po kliku na “Zobraziť” v tabuľke pre Čakajúce 
na odpoveď -> 9B 

Po kliku na “Zobraziť” v tabuľke pre 
Zodpovedané -> 9C 

9B. Detail žiadosti 9A. Žiadosti o informácie 

/ 9B. Detail žiadosti 

 

Link v hornom menu -> 9A 

Po kliku na „Zobraziť“ / „Zoradiť“ / “Vyhľadať” 
vo filtrovacej časti nad tabuľkou -> 9B 
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Po kliku na iný link “Zobraziť” v tabuľke pre 
Čakajúce na odpoveď -> 9B 

Po kliku na „Odoslať“, ak ešte existujú položky 
v tabuľke pre Čakajúce na odpoveď -> 9B 

Po kliku na „Odoslať“, ak už neexistujú položky 
v tabuľke pre Čakajúce na odpoveď -> 9A 

9C. Detail 
uzatvorenej žiadosti 

9A. Žiadosti o informácie 

/ 9B. Detail žiadosti 

/ 9C. Detail uzatvorenej žiadosti 

Link v hornom menu -> 9A 

Po kliku na „Zobraziť“ / „Zoradiť“ / “Vyhľadať” 
vo filtrovacej časti nad tabuľkou -> 9B 

Po kliku na “Zobraziť” v tabuľke pre Čakajúce 
na odpoveď -> 9B 

Po kliku na iný “Zobraziť” v tabuľke pre 
Zodpovedané -> 9C 

 

Poznámka 9B. Detail žiadosti 

- po kliku na Odoslať, ak ešte existujú položky v tabuľke pre Čakajúce na odpoveď – zostane užívateľ na obrazovke 
9B, filtre sa vyresetujú a položky v tabuľke budú defaultne zobrazené, od najstaršej (dátum vzniku) navrchu tabuľky 

 

9A / 9B / 9C 

- po kliku na link „Žiadosti o informácie“ v hornom menu – sa užívateľ dostane na obrazovku 9A, filtre sa v oboch 
tabuľkách vyresetujú a položky v tabuľkách budú defaultne zobrazené. Tj. od najstaršej (dátum vzniku) navrchu 
tabuľky v Čakajúce na odpoveď, a od najnovšej (dátum vzniku) navrchu tabuľky pre Zodpovedané. 

 

 

 

Názov kroku / 
úlohy  

10. Odhlásenie a Auto odhlásenie 

Ukážka 
obrazovky 

10A. Potvrdenie odhlásenia 
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10B. Oznámenie o 2 min. nečinnosti 

 

10C. Potvrdenie automatického odhlásenia 

 

 

Zaslať 
notifikáciu 
o úlohe 

Nie 

Súvisiace 
dokumenty 

- 
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Vykonávateľ Operatívec, Administrátor inštitúcie, Inšpekcia inštitúcie, Systémový administrátor, Systémová inšpekcia 

Možnosť 
delegovať 
úlohu 

Nie 

Termín 
realizácie (1. 
eskalácia) 

- 

Po uplynutí N 
dní od termínu 
realizácie príde 
eskalácia (2. 
a ďalšie 
eskalácie) 

- 

Informačný 
email po 
vykonaní úlohy 

Nie 

Polia formuláru, 
ktoré sú 
viditeľné 
vykonávateľovi 
úlohy 

viď kapitola 3.1. Polia formulárov 

Polia formuláru, 
ktoré má 
vykonávateľ 
úlohy prístupné 
na editovanie 

viď kapitola 3.1. Polia formulárov 

Kroky po 
potvrdení úlohy  

 

Typ Požiadavky Nasledujúci krok Detail 

Zo všetkých krokov 
v sekciách 2. až 8. 

9A. Potvrdenie odhlásenia Po kliku na „Odhlásiť“ -> 9A 

Zo všetkých krokov 
v sekciách 2. až 8. 

9B. Oznámenie o 2 min. nečinnosti Po 2 minútach nečinnosti na akejkoľvek 
stránke v sekciách 2. až 8. 

9B. Oznámenie o 2 
min. nečinnosti 

9C. Potvrdenie automatického 
odhlásenia 

Po 5 minútach nečinnosti na akejkoľvek 
stránke v sekciách 2. až 8. 

(čiže v prípade pretrvávajúcej nečinnosti 3 
minúty po 9B. Oznámenie o 2 min. nečinnosti) 

   

Poznámka - 
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3. Formuláre 

3.1. Polia formulárov 

Názov poľa Typ hodnoty Povi
nné 

Viacnás
obné 

Default 
hodnota 

Validácie 

1A. Prihlásenie, 

1B. Chyba – prihlásenie, 

9A. Potvrdenie odhlásenia, 

9C. Potvrdenie automatického odhlásenia 

 Automaticky vyplní 
systém 
/Číselník/Text 

Y/N Y/N Prázdne/X Needitovateľné/text/číselná 
hodnota  

Meno Text Y N Prázdne Text 

Heslo Text Y N Prázdne Text 

Zobraziť 
heslo 

Číselník N N Prázdne Hodnota môže byť jedna z 
nasledovných: 

- Áno (zaškrtnuté) 

- Nie (nezaškrtnuté) 

1C. Zadať validačný token, 

1D. Chyba - token 

Token Text Y N Prázdne Číselná hodnota 

2A. Vyhľadávanie majiteľa účtu/schránky,  

2B. Chybová hláška, 

2D. Všetky výsledky, 

2E. Jediný výsledok, 

2F. Detail výsledku, 

2G. Žiadanka finančnej inštitúcii, 

2H. Žiadanka odoslaná 

Typ 
vyhľadávania 

Číselník Y N „Fyzická 
osoba“ 

Hodnota môže byť jedna z 
nasledovných: 

- „Fyzická osoba“ 

- „Právnická osoba“ 

Meno Text N N Prázdne Nie sú povolené numerické 
a špeciálne znaky 
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Priezvisko Text N N Prázdne Nie sú povolené numerické 
a špeciálne znaky 

Rodné číslo Text N N Prázdne Číselná hodnota 

Dátum 
narodenia 

Text N N Prázdne Dátum 

Číslo pasu Text N N Prázdne Číselná hodnota 

Adresa 
pobytu 

Číselník Y N “na území 
SR“ 

Hodnota môže byť jedna z 
nasledovných: 

- „na území SR“ 

- „mimo SR“ 

Ulica Text N N Prázdne Nie sú povolené numerické 
a špeciálne znaky 

Súpisné číslo Text N N Prázdne Číselná hodnota 

Orientačné 
číslo 

Text N N Prázdne Číselná hodnota 

Obec Text N N Prázdne Nie sú povolené numerické 
a špeciálne znaky 

Časť obce Text N N Prázdne Nie sú povolené numerické 
a špeciálne znaky 

Okres Text N N Prázdne Nie sú povolené numerické 
a špeciálne znaky 

PSČ Text N N Prázdne Číselná hodnota 

Štát Číselník N N „ – vybrať - “ Na výber z hodnôt (TBD) 

Číslo Text N N Prázdne Text 

Iný adresný 
údaj 

Text N N Prázdne Text 

IBAN Text N N Prázdne Nie sú povolené špeciálne znaky 

Číslo účtu Text N N Prázdne Nie sú povolené špeciálne znaky 

IČ schránky Text N N Prázdne Nie sú povolené špeciálne znaky 

ID papiere Text N N Prázdne Nie sú povolené špeciálne znaky 

Obchodné 
meno 

Text N N Prázdne Nie sú povolené špeciálne znaky 
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IČO Text N N Prázdne Číselná hodnota 

DIČ Text N N Prázdne Číselná hodnota 

IČ DPH Text N N Prázdne Nie sú povolené špeciálne znaky 

Sídlo ulica Text N N Prázdne Nie sú povolené numerické 
a špeciálne znaky 

Sídlo súpisné Text N N Prázdne Číselná hodnota 

Sídlo 
orientačné 

Text N N Prázdne Číselná hodnota 

2D. Všetky výsledky 

Obsahuje text Text N N Prázdne Text 

Zoradiť podľa Číselník Y N „Rodné číslo“ Hodnota môže byť jedna z 
nasledovných: 

- „Meno“ 

- „Priezvisko“ 

- „Rodné číslo“ 

- „Dátum narodenia“ 

- „Okres“ 

- „Adresa“ 

Usporiadanie Číselník Y N „vzostupne“ Hodnota môže byť jedna z 
nasledovných: 

- „zostupne“ 

- „vzostupne“ 

2G. Žiadanka finančnej inštitúcii 

Typ žiadanky Číselník Y N “obratom 
poskytované 
systémom“ 

Hodnota môže byť jedna z 
nasledovných: 

- „obratom poskytované 
systémom“ 

- „iné informácie, ktoré 
finančná inštitúcia poskytne 
do 30 dní“ 

Auto žiadanky Číselník Y/N Y Prázdne  Povinná položka len ak je 
zvolené “obratom poskytované 
systémom“ 

 

Hodnoty na výber: 
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- „zostatok na účte dňa“ 

- „výpis obratov na účte za 
obdobie od do“ 

- „všetky produkty k účtu, 
vrátane už neaktívnych“ 

- „čakajúce platby“ 

Zostatok 
dátum 

Číselník Y/N N Hodnota - 
dátum o 1 
deň spätne 

Povinná položka len ak je 
zvolené “zostatok na účte dňa“ 

Výber dátumu od doby 
sprístupnenia CRÚ po dátum o 1 
deň spätne 

Výpis od Číselník Y/N N Hodnota - 
dátum o 8 
dní spätne 

Povinná položka len ak je 
zvolené „výpis obratov na účte 
za obdobie od do“ 

Výber dátumu od doby 
sprístupnenia CRÚ po dátum o 8 
dní spätne 

Výpis do Číselník Y/N N Hodnota - 
dátum o 1 
deň spätne 

Povinná položka len ak je 
zvolené „výpis obratov na účte 
za obdobie od do“ 

Výber dátumu od doby 
sprístupnenia CRÚ po dátum o 1 
deň spätne 

Názov 
žiadanky 

Text Y/N N „ - sem 
vpíšte text - “ 

Povinná položka len ak je 
zvolené “iné informácie, ktoré...“ 

 

Po kliku do tohto poľa, default 
text zmizne 

Žiadanka 
identifikátor 

Automaticky vyplní 
systém  

Y/N N „<iban / číslo 
schránky / 
číslo 
majetkového 
účtu>“ 

Needitovateľné. 

Povinná položka len ak je 
zvolené “iné informácie, ktoré...“ 

 

Text žiadanky Text Y/N N „ - sem 
vpíšte o aké 
informácie 
žiadate - “ 

Povinná položka len ak je 
zvolené “iné informácie, ktoré...“ 

 

Po kliku do tohto poľa, default 
text zmizne 

3A. Zoznam mojich vyhľadávaní 

Dátum od Číselník Y N Hodnota - 
dátum o 6 
mesiacov 

Výber dátumu od doby 
sprístupnenia CRÚ po dnešný 
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spätne dátum 

Dátum do Číselník Y N Hodnota -
dnešný 
dátum 

Výber dátumu od doby 
sprístupnenia CRÚ po dnešný 
dátum 

Obsahuje text Text N N Prázdne Text 

Zoradiť podľa Číselník Y N „dátum“ Hodnota môže byť jedna z 
nasledovných: 

- „ID“ 

- „dátum“ 

- „jediný výsledok“ 

- „náhľad vyhľadávania“ 

- „žiadanka“ 

Usporiadanie Číselník Y N „zostupne“ Hodnota môže byť jedna z 
nasledovných: 

- „zostupne“ 

- „vzostupne“ 

Strana Text N N Prázdne Číselná hodnota 

3D. Detail vyhľadávania – žiadanka 

Správa 
odpoveď 

Text Y N „ - sem 
vpíšte 
odpoveď - “ 

Text. 

Pole sa zobrazuje, len ak je 
žiadanka v statuse Klarifikácia. 

3E. Vrátenie žiadanky 

Správa 
klarifikácia 

Text Y N „ - sem 
popíšte, čo je 
potrebné 
klarifikovať - 
“ 

Text 

4A. Zoznam požiadaviek, 

4B. Čakajúca požiadavka, 

4E. Detail požiadavky 

Čakajúce 
dátum od 

Číselník Y N Hodnota - 
dátum o 6 
mesiacov 
spätne 

Výber dátumu od doby 
sprístupnenia CRÚ po dnešný 
dátum 

Čakajúce 
dátum od 

Číselník Y N Hodnota -
dnešný 
dátum 

Výber dátumu od doby 
sprístupnenia CRÚ po dnešný 
dátum 
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Čakajúce  
obsahuje text 

Text N N Prázdne Text 

Čakajúce  
zoradiť podľa 

Číselník Y N „dátum“ Hodnota môže byť jedna z 
nasledovných: 

- „ID“ 

- „dátum“ 

- „jediný výsledok“ 

- „náhľad vyhľadávania“ 

- „žiadanka“ 

Čakajúce  
usporiadanie 

Číselník Y N „zostupne“ Hodnota môže byť jedna z 
nasledovných: 

- „zostupne“ 

- „vzostupne“ 

4A. Zoznam požiadaviek, 

4E. Detail požiadavky 

Posúdené 
dátum od 

Číselník Y N Hodnota - 
dátum o 6 
mesiacov 
spätne 

Výber dátumu od doby 
sprístupnenia CRÚ po dnešný 
dátum 

Posúdené 
dátum od 

Číselník Y N Hodnota -
dnešný 
dátum 

Výber dátumu od doby 
sprístupnenia CRÚ po dnešný 
dátum 

Posúdené 
obsahuje text 

Text N N Prázdne Text 

Posúdené 
zoradiť podľa 

Číselník Y N „dátum“ Hodnota môže byť jedna z 
nasledovných: 

- „ID“ 

- „dátum“ 

- „jediný výsledok“ 

- „náhľad vyhľadávania“ 

- „žiadanka“ 

Posúdené 
usporiadanie 

Číselník Y N „zostupne“ Hodnota môže byť jedna z 
nasledovných: 

- „zostupne“ 

- „vzostupne“ 

Strana Text N N Prázdne Číselná hodnota 
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4D. Zamietnutie požiadavky 

Zamietnutie 
dátum 

Číselník N N „ - “ Výber dátumu od aktuálneho 
dátumo po 6 mesiacov do 
budúcnosti 

5A. Užívateľské účty inštitúcie, 

5B. Pridať užívateľský účet,  

5C. Upraviť užívateľský účet 

Užívatelia od Číselník Y N Hodnota - 
dátum 
sprístupnenia 
CRÚ 

Výber dátumu od doby 
sprístupnenia CRÚ po dnešný 
dátum 

Užívatelia od Číselník Y N Hodnota -
dnešný 
dátum 

Výber dátumu od doby 
sprístupnenia CRÚ po dnešný 
dátum 

Obsahuje 
stĺpec 

Číselník Y N „priezvisko“ Hodnota môže byť jedna z 
nasledovných: 

- „ID“ 

- „priezvisko“ 

- „užívateľské meno“ 

- „email“ 

Obsahuje text Text N N Prázdne Text 

Zoradiť podľa Číselník Y N „dátum 
vzniku“ 

Hodnota môže byť jedna z 
nasledovných: 

- „ID“ 

- „meno“ 

- „priezvisko“ 

- „užívateľské meno“ 

- „email“ 

- „vytváranie účtov“ 

- „vznik“ 

- „deaktivácia“ 

Usporiadanie Číselník Y N „zostupne“ Hodnota môže byť jedna z 
nasledovných: 

- „zostupne“ 

- „vzostupne“ 

Strana Text N N Prázdne Číselná hodnota 
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5B. Pridať užívateľský účet 

Meno Text Y N Prázdne Nie sú povolené numerické 
a špeciálne znaky 

Priezvisko Text Y N Prázdne Nie sú povolené numerické 
a špeciálne znaky 

Email Text Y N Prázdne X - ľubovoľné znaky 

@ - povinný znak 

. – povinný znak 

Tvar: X„@“X„.“X 

Útvar Číselník Y N „ - vyberte zo 
zoznamu - “ 

Na výber z hodnôt zadaných pre 
danú inštitúciu v Detaile 
inštitúcie, v poliach Útvary 
inštitúcie (7C. Pridať inštitúciu) 

Práva Číselník Y Y „Operatívec“ Možné hodnoty: 

- „Operatívec“ 

- „Vytváranie a úprava 
užívateľských účtov“ 

Užívateľské 
meno 

Text Y N Prázdne Text 

Heslo Text Y N „********“ Needitovateľné. Text. 

Automaticky vygeneruje systém, 
ale zobrazí len hviezdičky. 

5C. Upraviť užívateľský účet 

ID Automaticky vyplní 
systém 

Y N Hodnota 
0000000 +1 
podľa počtu 
užívateľov  

Needitovateľné 

Meno Text Y N Prázdne Nie sú povolené numerické 
a špeciálne znaky 

Priezvisko Text Y N Prázdne Nie sú povolené numerické 
a špeciálne znaky 

Email Text Y N Prázdne X - ľubovoľné znaky 

@ - povinný znak 

. – povinný znak 

Tvar: X„@“X„.“X 

Útvar Číselník Y N „ - vyberte zo Na výber z hodnôt zadaných pre 
danú inštitúciu v Detaile 
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zoznamu - “ inštitúcie, v poliach Útvary 
inštitúcie (7C. Pridať inštitúciu) 

Práva Číselník Y Y „Operatívec“ Možné hodnoty: 

- „Operatívec“ 

- „Vytváranie a úprava 
užívateľských účtov“ 

Vznik účtu Automaticky vyplní 
systém 

Y N Hodnota – 
aktuálny 
dátum  

Needitovateľné 

Status Číselník Y N „aktívny“ Hodnota môže byť jedna z 
nasledovných: 

-  „aktívny“ 

- „deaktivovaný“ 

Deaktivácia 
účtu 

Automaticky vyplní 
systém 

Y N Prázdne Needitovateľné 

Zástupca Automaticky vyplní 
systém 

Y N Hodnota – 
meno, 
priezvisko 
a užívateľské 
meno 

Needitovateľné. Text. 

Položka je povinná  a zobrazená 
len v prípade, že užívateľský 
účet je už deaktivovaný, tj. pri 
jeho deaktivácii bol zvolený 
zástupca zo zoznamu možných 
zástupcov.  

Užívateľské 
meno 

Text Y N Prázdne Text 

Heslo Text Y N „********“ Needitovateľné. Text. 

Automaticky vygeneruje systém 
počas pridávania nového 
užívateľa, ale vždy zobrazí len 
hviezdičky. 

5E. Zvoliť zástupcu 

Zástupca Číselník Y N „- vybrať zo 
zoznamu -“ 

Hodnota môže byť jedna zo 
zoznamu.  

Zoznam obsahuje položky - 
meno a priezvisko – možných 
aktívnych zástupcov. 

6A. História vyhľadávaní, 

8A. História vyhľadávaní 

Meno Text N N Prázdne Nie sú povolené numerické 
a špeciálne znaky 
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Priezvisko Text N N Prázdne Nie sú povolené numerické 
a špeciálne znaky 

Rodné číslo Text N N Prázdne Číselná hodnota 

Dátum 
narodenia 

Text N N Prázdne Dátum 

Adresa 
pobytu 

Číselník Y N „na území 
SR“ 

Hodnota môže byť jedna z 
nasledovných: 

- „na území SR“ 

- „mimo SR“ 

Ulica Text N N Prázdne Nie sú povolené numerické 
a špeciálne znaky 

Súpisné číslo Text N N Prázdne Číselná hodnota 

Orientačné 
číslo 

Text N N Prázdne Číselná hodnota 

Obec Text N N Prázdne Nie sú povolené numerické 
a špeciálne znaky 

Časť obce Text N N Prázdne Nie sú povolené numerické 
a špeciálne znaky 

Okres Text N N Prázdne Nie sú povolené numerické 
a špeciálne znaky 

PSČ Text N N Prázdne Číselná hodnota – 5 číslic (ako 
mimo SR?) 

Štát Číselník N N „ - vybrať - “ Na výber z hodnôt (TBD) 

Číslo Text N N Prázdne Číselná hodnota 

Iný adresný 
údaj 

Text N N Prázdne Text 

Dátum od Číselník Y N Hodnota - 
dátum o 6 
mesiacov 
spätne 

Výber dátumu od doby 
sprístupnenia CRÚ po dnešný 
dátum 

Dátum do Číselník Y N Hodnota -
dnešný 
dátum 

Výber dátumu od doby 
sprístupnenia CRÚ po dnešný 
dátum 

Obsahuje text Text N N Prázdne Text 

Zoradiť podľa Číselník N N „Dátum“ Hodnota môže byť jedna z 
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nasledovných: 

- „ID vyhľadávania“ 

- „náhľad vyhľadávania“ 

- „operatívec“ 

- „dátum“ 

- „zobrazenie“ 

Usporiadanie Číselník N N „zostupne“ Hodnota môže byť jedna z 
nasledovných: 

- „zostupne“ 

- „vzostupne“ 

Strana Text N N Prázdne Číselná hodnota 

7A. Data importy, 

8A. Data importy 

Dátum od Číselník Y N Hodnota - 
dátum o 6 
mesiacov 
spätne 

Výber dátumu od doby 
sprístupnenia CRÚ po dnešný 
dátum 

Dátum do Číselník Y N Hodnota -
dnešný 
dátum 

Výber dátumu od doby 
sprístupnenia CRÚ po dnešný 
dátum 

Importér Text N N Prázdne Text 

Zoradiť podľa Číselník Y N „ID“ Hodnota môže byť jedna z 
nasledovných: 

- „ID“ 

- „dátum“ 

- „importér“ 

Usporiadanie Číselník Y N „zostupne“ Hodnota môže byť jedna z 
nasledovných: 

- „zostupne“ 

- „vzostupne“ 

Strana Text N N Prázdne Číselná hodnota 

7C. Pridať inštitúciu, 

7D. Upraviť inštitúciu 

Názov Text Y N Prázdne Text 

Ulica číslo Text Y N Prázdne Nie sú povolené špeciálne znaky 
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Obec Text Y N Prázdne Nie sú povolené numerické 
a špeciálne znaky 

PSČ Text Y N Prázdne Číselná hodnota – 5 číslic 

Útvary Text Y Y Prázdne Text 

Meno Text Y N Prázdne Nie sú povolené numerické 
a špeciálne znaky 

Priezvisko Text Y N Prázdne Nie sú povolené numerické 
a špeciálne znaky 

Email Text Y N Prázdne - ľubovoľné znaky 

@ - povinný znak 

. – povinný znak 

Tvar: X„@“X„.“X 

Užívateľské 
meno 

Text Y N Prázdne Text 

Heslo Automaticky vyplní 
systém 

Y N Automaticky 
vygeneruje 
systém 

Needitovateľné. 

Text 

Práva Pred Y N Prázdne Možné hodnoty: 

- „pridať užívateľa“ 

- „meniť práva užívateľa“ 

Počet účtov Automaticky vyplní 
systém 

Y N Automaticky 
vyplní 
systém 

Needitovateľné. 

Číselná hodnota. 

Pole má informatívny charakter. 

Pri pridávaní novej inštitúcie (7C) 
je vždy počet účtov 0. 

Pri úprave existujúcej inštitúcie 
(7D) je vyplnené číslo 
zodpovedajúce množstvu účtov 
existujúcich pre danú 
organizáciu. 

8B. História vyhľadávaní 

Meno Text N N Prázdne Nie sú povolené numerické 
a špeciálne znaky 

Priezvisko Text N N Prázdne Nie sú povolené numerické 
a špeciálne znaky 

Rodné číslo Text N N Prázdne Číselná hodnota 
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Dátum 
narodenia 

Text N N Prázdne Dátum 

Adresa 
pobytu 

Číselník Y N „na území 
SR“ 

Hodnota môže byť jedna z 
nasledovných: 

- „na území SR“ 

- „mimo SR“ 

Ulica Text N N Prázdne Nie sú povolené numerické 
a špeciálne znaky 

Súpisné číslo Text N N Prázdne Číselná hodnota 

Orientačné 
číslo 

Text N N Prázdne Číselná hodnota 

Obec Text N N Prázdne Nie sú povolené numerické 
a špeciálne znaky 

Časť obce Text N N Prázdne Nie sú povolené numerické 
a špeciálne znaky 

Okres Text N N Prázdne Nie sú povolené numerické 
a špeciálne znaky 

PSČ Text N N Prázdne Číselná hodnota – 5 číslic (ako 
mimo SR?) 

Štát Číselník N N „ - vybrať - “ Na výber z hodnôt (TBD) 

Číslo Text N N Prázdne Číselná hodnota 

Iný adresný 
údaj 

Text N N Prázdne Text 

Dátum od Číselník Y N Hodnota - 
dátum o 6 
mesiacov 
spätne 

Výber dátumu od doby 
sprístupnenia CRÚ po dnešný 
dátum 

Dátum do Číselník Y N Hodnota -
dnešný 
dátum 

Výber dátumu od doby 
sprístupnenia CRÚ po dnešný 
dátum 

Obsahuje text Text N N Prázdne Text 

Zoradiť podľa Číselník N N „Dátum“ Hodnota môže byť jedna z 
nasledovných: 

- „ID vyhľadávania“ 

- „náhľad vyhľadávania“ 

- „operatívec“ 
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- „dátum“ 

- „zobrazenie“ 

Usporiadanie Číselník N N „zostupne“ Hodnota môže byť jedna z 
nasledovných: 

- „zostupne“ 

- „vzostupne“ 

Strana Text N N Prázdne Číselná hodnota 

9A. Žiadosti o informácie, 

9B. Detail žiadosti 

Čakajúce 
dátum od 

Číselník Y N Hodnota - 
dátum o 6 
mesiacov 
spätne 

Výber dátumu od doby 
sprístupnenia CRÚ po dnešný 
dátum 

Čakajúce  
dátum do 

Číselník Y N Hodnota -
dnešný 
dátum 

Výber dátumu od doby 
sprístupnenia CRÚ po dnešný 
dátum 

Čakajúce  
obsahuje text 

Text N N Prázdne Text 

Čakajúce  
zoradiť podľa 

Číselník N N „Dátum“ Hodnota môže byť jedna z 
nasledovných: 

- „ID“ 

- „dátum“ 

- „čas“ 

- „identifikátor“ 

- „hodnota identifikátora“ 

- „názov žiadosti“ 

Čakajúce 
usporiadanie 

Číselník N N „zostupne“ Hodnota môže byť jedna z 
nasledovných: 

- „zostupne“ 

- „vzostupne“ 

9A. Žiadosti o informácie 

9C. Detail uzatvorenej žiadosti 

Zodpovedané 
dátum od 

Číselník Y N Hodnota - 
dátum o 6 
mesiacov 
spätne 

Výber dátumu od doby 
sprístupnenia CRÚ po dnešný 
dátum 

Zodpovedané Číselník Y N Hodnota - Výber dátumu od doby 
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dátum do dnešný 
dátum 

sprístupnenia CRÚ po dnešný 
dátum 

Zodpovedané  
obsahuje text 

Text N N Prázdne Text 

Zodpovedané 
zoradiť podľa 

Číselník N N „Dátum“ Hodnota môže byť jedna z 
nasledovných: 

- „ID“ 

- „dátum“ 

- „čas“ 

- „identifikátor“ 

- „hodnota identifikátora“ 

- „názov žiadosti“ 

Zodpovedané 
usporiadanie 

Číselník N N „zostupne“ Hodnota môže byť jedna z 
nasledovných: 

- „zostupne“ 

- „vzostupne“ 

Zodpovedané 
strana 

Text N N Prázdne Číselná hodnota 

9A. Detail žiadosti 

Odpoveď typ Číselník Y N „ako 
odpoveď 
s požadovan
ými 
informáciami“ 

Hodnota môže byť jedna z 
nasledovných: 

- „ako odpoveď 
s požadovanými 
informáciami“ 

- „ako klarifikáciu žiadosti 

Odpoveď text Text Y N „ - sem 
vpíšte text - “ 

Text. 

Po kliku do tohto poľa, default 
text zmizne. 

Prílohy 

 Príloha     

 Príloha     

Komentáre 
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3.2. Reporty 

 

Reporty budú realizované vo forme exportu do PDF. Exportované budú všetky polia. Pre jednotlivé 
úlohy sa budú exportovať nasledovné údaje: XXX 

Štruktúru možno vidieť v prílohe č. XXX 
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4. Prílohy 

Príloha č. 1 – XY 

 

 

Príloha č. 1 – xy 

 


