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Metodické usmernenie k § 28 ods. 6 zákona o e-Governmente a k dátovému 
obsahu elektronického úradného dokumentu 

 
 
 V zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov 
verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) (ďalej len 
„zákon o e-Governmente“) sú orgány verejnej moci povinné vytvárať elektronické úradné 
dokumenty ako údaje vyplnené podľa elektronického formulára. 
 
 Zákon o e-Governmente definuje elektronický úradný dokument v § 3 písm. k) 
nasledovne „Na účely tohto zákona sa rozumie elektronickým úradným dokumentom údaje 
vyplnené podľa elektronického formulára, 

1. ktorý je výsledkom konania orgánu verejnej moci pri výkone verejnej moci elektronicky, 

2. ktorý pri výkone verejnej moci elektronicky alebo na účely jeho začatia zasiela orgán verejnej 
moci osobe, ktorá je účastníkom konania, alebo 

3. ktorým orgán verejnej moci vyznačuje právne skutočnosti týkajúce sa elektronického 
úradného dokumentu, najmä údaje o jeho právoplatnosti alebo vykonateľnosti,“.  
 
 V prípade, ak obsah elektronického úradného dokumentu nie je možné alebo účelné 
vytvárať výlučne podľa elektronického formulára, je podľa § 28 ods. 6 zákona o e-
Governmente možné časti elektronického úradného dokumentu vytvoriť aj ako iný 
elektronický dokument. V takom prípade musia byť všetky časti elektronického úradného 
dokumentu neoddeliteľne spojené, a to tak, že sú autorizované spoločne ako jeden celok.  
 
 Citácia § 28 ods. 6 zákona o e-Governmente „Ak obsah elektronického úradného 
dokumentu nie je možné alebo účelné vytvárať výlučne podľa elektronického formulára, je 
možné časti elektronického úradného dokumentu vytvoriť aj ako iný elektronický dokument; 
v takom prípade musia byť všetky časti elektronického úradného dokumentu neoddeliteľne 
spojené, a to tak, že sú autorizované spoločne ako jeden celok.“.  
 
 Predmetné ustanovenie § 28 ods. 6 zákona o e-Governmente sa však môže uplatňovať 
iba v špecifických prípadoch, napríklad ak súčasťou elektronického úradného dokumentu musí 
byť aj obsah, ktorý nemá textový charakter (napr. obrázky, tabuľky bez vopred známej 
stanovenej štruktúry informácií, audio, video a podobne).  
 
 Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 
č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy (ďalej len „vyhláška 
č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre ITVS“), ktorá nadobudla účinnosť od 1. mája 2020, 
predpisuje okrem iných zmien povinné náležitosti elektronického formulára pre elektronický 
úradný dokument.   
 
 S ohľadom na uvedené Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 
Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) upriamuje pozornosť na to, že elektronický 
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úradný dokument musí obsahovať povinné náležitosti stanovené v bode 2.3.7. prílohy č. 1 
vyhlášky č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre ITVS aj v prípade postupu podľa § 28 ods. 6 zákona 
o e-Governmente.  
 
 Citácie bodov 2.3.7. a 2.3.8. prílohy č. 1 vyhlášky č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre 
ITVS doplnený vysvetľujúcimi poznámkami: 
 
 „2.3.7. Dátová   štruktúra   elektronického   formulára   elektronického   úradného 
dokumentu obsahuje najmenej údaje uvedené vo forme samostatných dátových prvkov, 
ktorými sú  

a) názov orgánu riadenia, ktorý konanie či úkon uskutočnil, 

b) identifikátor orgánu riadenia, ktorý konanie či úkon uskutočnil, (pozn.: uvádza sa IČO 
orgánu riadenia)  

c) dátum vydania elektronického úradného dokumentu, 

d) identifikačné údaje elektronického úradného dokumentu, (pozn.: uvádza sa spisová 
značka alebo obdobný identifikátor elektronického úradného dokumentu) 

e) predmet konania. 

Tento rozsah údajov sa vzťahuje aj na prípady podľa osobitného predpisu.38)“  
 
 Poznámka pod čiarou k odkazu 38) odkazuje na ustanovenie § 28 ods. 6 zákona o e-
Governmente.  
 

„2.3.8 Dátová štruktúra podľa bodu 2.3.7 zároveň spravidla obsahuje  

a) typ elektronického úradného dokumentu,  

b) poštovú doručovaciu adresu.“  
 

Zároveň v zmysle § 37 písm. a) vyhlášky č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre ITVS platí 
pre tvorbu elektronických formulárov povinnosť používať dátové prvky uvedené v Centrálnom 
modeli údajov, pričom ak neexistujú obsahovo totožné dátové prvky v Centrálnom modeli 
údajov, použijú sa dátové prvky uvedené v prílohe č. 3 a v ostatných prípadoch sa použijú 
vlastné dátové prvky.  
 
 Ak sa elektronický úradný dokument skladá z viacerých častí môžu sa v týchto častiach 
vyskytovať rovnaké údaje, ak to je z obsahového hľadiska potrebné pre identifikáciu väzby 
medzi jednotlivými dokumentmi, pričom pôjde najmä o údaje podľa bodu 2.3.7 prílohy č. 1 
vyhlášky č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre ITVS.  
 
 V uvedenej súvislosti dáva ministerstvo do pozornosti, že ak orgány verejnej moci 
používajú elektronický formulár len ako formu sprievodného listu, ku ktorému do 
prílohy prikladajú rozhodnutie napríklad vo forme PDF súboru bez toho, aby údaje vyplnené 
podľa elektronického formulára obsahovali základné údaje elektronického úradného 
dokumentu, nejde o postup v súlade so zákonom o e-Governmente.   
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Usmernenie k používaniu všeobecných formulárov 
 
 Elektronická správa musí byť v súlade s výnosom č. MF/009269/2014-173 o jednotnom 
formáte elektronických správ (ďalej len „výnos“). V zmysle zákona o e-Governmente je 
elektronická úradná správa tvorená jedným elektronickým podaním alebo elektronickým 
úradným dokumentom, pričom tieto sú tvorené údajmi vyplnenými podľa elektronického 
formulára. 
 

Vyhláška č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre ITVS nemení pravidlá pre obsahové 
náležitosti úradných dokumentov, ktoré sú upravené príslušnými osobitnými právnymi 
predpismi, ustanovuje povinné dátové náležitosti a zároveň základný rozsah informácií 
(údajov), ktoré sa majú nachádzať v každom elektronickom úradnom dokumente. 
 
 Keďže sa v praxi často používajú všeobecné formuláre, predovšetkým „Všeobecná 
agenda - rozhodnutie“, je potrebné oboznámiť orgány verejnej moci so súčasným stavom.   
 
 V prípade, ak sa orgán verejnej moci rozhodne použiť tento všeobecný elektronický 
formulár, je potrebné vytvárať elektronické úradné dokumenty použitím nižšie uvedených 
univerzálnych formulárov „Rozhodnutie“ a „Úradný list“, pretože tieto v súčasnosti spĺňajú 
požiadavky pre dátové náležitosti úradných dokumentov v súlade s vyhláškou č. 78/2020 Z. z. 
o štandardoch pre ITVS. Uvedené elektronické formuláre môžete nájsť v module 
elektronických formulárov 

 pre rozhodnutie   
https://formulare.slovensko.sk/_layouts/eFLCM/DetailVzoruEFormulara.aspx?vid=42156424
.RozhodnutieDoVlastnychRuk.sk&vh=1&vl=0  
https://formulare.slovensko.sk/_layouts/eFLCM/DetailVzoruEFormulara.aspx?vid=42156424
.RozhodnutieOpakovaneListinneDorucenie.sk&vh=1&vl=0  

 pre úradný list 
https://formulare.slovensko.sk/_layouts/eFLCM/DetailVzoruEFormulara.aspx?vid=42156424
.UradnyList.sk&vh=1&vl=0  
https://formulare.slovensko.sk/_layouts/eFLCM/DetailVzoruEFormulara.aspx?vid=42156424
.UradnyListDoVlastnychRuk.sk&vh=1&vl=0  
 

Vytvárať elektronické úradné dokumenty je však možné aj vlastnými elektronickými 
formulármi, prípadne iného orgánu verejnej moci, ktoré spĺňajú požadované náležitosti tak, 
aby orgán verejnej moci plnil povinnosti stanovené zákonom o e-Governmente.  
 
  
 
 
 
 
 
 

https://formulare.slovensko.sk/_layouts/eFLCM/DetailVzoruEFormulara.aspx?vid=42156424.RozhodnutieDoVlastnychRuk.sk&vh=1&vl=0
https://formulare.slovensko.sk/_layouts/eFLCM/DetailVzoruEFormulara.aspx?vid=42156424.RozhodnutieDoVlastnychRuk.sk&vh=1&vl=0
https://formulare.slovensko.sk/_layouts/eFLCM/DetailVzoruEFormulara.aspx?vid=42156424.RozhodnutieOpakovaneListinneDorucenie.sk&vh=1&vl=0
https://formulare.slovensko.sk/_layouts/eFLCM/DetailVzoruEFormulara.aspx?vid=42156424.RozhodnutieOpakovaneListinneDorucenie.sk&vh=1&vl=0
https://formulare.slovensko.sk/_layouts/eFLCM/DetailVzoruEFormulara.aspx?vid=42156424.UradnyList.sk&vh=1&vl=0
https://formulare.slovensko.sk/_layouts/eFLCM/DetailVzoruEFormulara.aspx?vid=42156424.UradnyList.sk&vh=1&vl=0
https://formulare.slovensko.sk/_layouts/eFLCM/DetailVzoruEFormulara.aspx?vid=42156424.UradnyListDoVlastnychRuk.sk&vh=1&vl=0
https://formulare.slovensko.sk/_layouts/eFLCM/DetailVzoruEFormulara.aspx?vid=42156424.UradnyListDoVlastnychRuk.sk&vh=1&vl=0
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Technické náležitosti elektronických úradných správ obsahujúcich elektronické úradné 
dokumenty 
 
 V prípade elektronickej úradnej správy by sa mal v objekte elektronickej správy 
s hodnotou class="FORM" prenášať elektronický úradný dokument.  
 
 V elektronických úradných správach má byť elektronický úradný 
dokument prenášaný v hlavnom objekte správy (s atribútom class="FORM"), a to aj v prípade, 
ak sa skladá z viacerých častí spojených spoločnou autorizáciou.  
 
 V objektoch príloh (class="ATTACHMENT") majú byť prílohy k danému elektronickému 
úradnému dokumentu.   
 


