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RIEŠENIA PRE EFEKTÍVNU AGENDU UNIVERZITY OD SPOLOČNOSTI DATALAN 

 

SPRÁVA REGISTRATÚRY INTEGROVANÁ NA ELEKTRONICKÉ SCHRÁNKY 

(eDesk). TERAZ AJ AKO CLOUD SLUŽBA. 

 

Marek PAŠČÁK 
 

Anotácia  

Inšpiratívne projekty a technológie na podporu vedy, výskumu a vzdelávania na Slovensku. 

Školstvo budúcnosti - ktoré technologické trendy pomôžu zatraktívniť výučbu a zefektívniť 

manažment univerzít?   
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Riešenie pre správu registratúry 

Riešenie pre správu registratúry od DATALANu umožňuje univerzitám jednoducho a efektívne 

komunikovať s verejnou správou, fyzickými i právnickými osobami pomocou integrácie na 

elektronickú schránku, bez nutnosti používať nový občiansky preukaz s čipom a čítačku čipových 

kariet. 

 

Správa registratúry eviduje v súlade s platnou legislatívou SR registratúrne záznamy a spisy, ktoré 

do organizácie prichádzajú a odchádzajú, alebo sú vytvorené interne. Riešenie riadi spracovanie 

registratúrnych záznamov v organizácii, od zaradenia záznamu do spisu, vybavenia poverenými 

spracovateľmi až po jeho úschovu a vyradenie. Zároveň poskytuje okamžité informácie o štádiu 

vybavovania záznamov a spisov a kontroluje dodržiavanie zákonných a interných lehôt. 

 

Správa registratúry je plne integrovaná na elektronické schránky na www.slovensko.sk 

a zabezpečuje elektronickú komunikáciu s organizáciou tak, ako ju požaduje zákon 

o eGovernment-e.  

 

Táto komunikácia zahŕňa prijímanie elektronických podaní z eDesk schránky organizácie do 

správy registratúry a odosielanie rozhodnutí a iných dokumentov do eDesk schránky adresáta. 

Takisto umožňuje prijímanie notifikácií, elektronických doručeniek a iných technických správ.  

 

K dispozícii je aj niekoľko nových funkcií:  

- spracovanie prijatých dát z UPVS a ich poskytnutie pre správu registratúry aj v prezentačnej 

forme (HTML) alebo pre potreby tlače (PDF),  

- vytvorenie rozhodnutia alebo iného odchádzajúceho dokumentu v elektronickej forme, 

- zabezpečenie podpisu s pečaťou organizácie alebo oprávneného pracovníka, 

- overenie dostupnosti schránky na UPVS pre doručovanie, 

- evidencia organizácie s prístupom na externé registre, 

- vizualizácia formulárov, ktoré boli vytvorené inými inštitúciami. 

Riešenie správy registratúry s integráciou na elektronické schránky spoločnosť DATALAN 

zároveň poskytuje ako Cloud službu pre akúkoľvek veľkú organizáciu, zriadenie služby je 

okamžité napĺňajúce všetky legislatívne aspekty a je certifikované Ministerstvom vnútra 
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Slovenskej republiky č.525/2011 Z. z. o štandardoch pre elektronické informačné systémy na 

správu registratúry na úrovni - Vysoká. 

 

NOVÉ NARIADENIE EU O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

Nové nariadenie o ochrane osobných údajov GDPR (General Data Protection Regulation) 

predstavuje novú legislatívu, ktorá výrazne zvýši ochranu osobných údajov občanov v digitálnom 

svete. Cieľom nariadenia GDPR je dať európskym občanom väčšiu kontrolu nad tým, čo sa s ich 

údajmi deje a zároveň zjednotiť existujúce zákony o ochrane osobných údajov v rámci EU. Nové 

nariadenie GDPR nadobudne účinnosť 25. mája 2018 a bude platné rovnako vo všetkých 

členských štátoch Európskej únie a bude povinné pre všetky subjekty, ktoré pôsobia na území 

Európskej únie bez ohľadu na ich veľkosť či počet zamestnancov.  

 

Nová legislatíva GDPR prinesie nové nároky na procesnú, organizačnú a informačnú bezpečnosť. 

V prípade nesúladu s nariadením alebo porušenia povinností pri ochrane osobných údajov hrozí 

organizácii astronomická pokuta, v niektorých prípadoch až do výšky 20 miliónov EUR alebo do 

4 % ročného rozpočtu. Všetky akademické inštitúcie budú musieť v najbližších mesiacoch prijať 

technické, procesné a organizačné  opatrenia a nasadiť bezpečnostné riešenia na prevenciu, 

detekciu, riešenie a reportovanie incidentov. 

 

Viac informácií: www.datalan.sk/security 

 

eZASADNUTIA PRE UNIVERZITY 

 

Aplikácia komplexne zastrešuje všetky procesy súvisiace s prípravou elektronických podkladov 

pre pracovné porady a zasadnutia akademických a samosprávnych orgánov univerzity. 

Zefektívňuje a uľahčuje prípravu materiálov a nezávisle na materiáloch umožňuje evidovanie 

plánu zasadnutí. Podporuje evidenciu prijatých uznesení a sledovanie plnenia úloh vyplývajúcich 

zo zasadnutí. Sprístupňuje všetky materiály v elektronickej podobe členom riadiacich orgánov. 

Zároveň slúži ako centrálny archív materiálov za všetky akademické obdobia. 

 

Aplikácia eZasadnutia je dostupná odkiaľkoľvek. Umožňuje tvorbu plánu zasadnutí a porád na 

celé akademické obdobie dopredu a podporuje časovo nezávislá príprava materiálov na 

zasadnutia. 

 

Materiály sú distribuované všetkým členom riadiacich orgánov univerzity elektronicky. Riešenie 

eZasadnutia umožňuje vytvorenie pdf verzie celého materiálu vrátane všetkých príloh a o 

zaevidovaní materiálu, jeho zmene a priradení na zasadnutie zasiela mailovú notifikáciu.  

 

Riešenie v súčasnosti využíva Slovenská technická univerzita v Bratislave.  

 

Vizitka DATALAN 

 

Na špičku slovenského IT odvetvia nás radia desiatky úspešných projektov, stovky spokojných 

zákazníkov, vyše 250 odborníkov v tíme.  

 

Našou najväčšou devízou sú dobré nápady, znalosť technológií a biznisu, korektné vzťahy, poctivá 

práca a vytrvalosť – to všetko tvorí podstatu značky DATALAN. 
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DATALAN v číslach: 

 27 rokov na trhu. 

 40 úspešných projektov v školstve. 

 Projekty v 11 krajinách.  

 Vyše 600 odborných certifikátov. 

 

Viac na www.datalan.sk 

 

Kontakt:  

Ing. Marek Paščák, Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, DATALAN, a.s.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recenzent: Ing. Ľubica Šemeláková, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 


