
Metodické usmernenie k autorizácii podľa zákona o e-Governmente vo vzťahu k zákonu 

č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  

Podľa § 11 ods. 1 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“) sa elektronické schránky zriaďujú orgánu verejnej moci, právnickej 

osobe, fyzickej osobe, podnikateľovi, subjektu medzinárodného práva, organizačnej zložke 

orgánu verejnej moci alebo organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti orgánu verejnej moci bez 

právnej subjektivity a tým, o ktorých to ustanoví osobitný predpis. Fyzickej 

osobe, podnikateľovi a subjektu medzinárodného práva je elektronická schránka aktivovaná na 

doručovanie len na základe žiadosti.  

Na základe stanoviska Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo 

dňa 13.10.2020, ako gestora zákona  č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o štátnej správe v 

školstve“) orgánom verejnej moci na účely zákona o e-Governmente, bez ohľadu na právne 

postavenie zriaďovateľa školy: 

 je riaditeľ materskej školy (s účinnosťou od 01.01.2021), riaditeľ základnej školy, 

riaditeľ strednej školy, riaditeľ základnej školy s materskou školou, riaditeľ spojenej 

školy, ktorej súčasťou je aj základná alebo stredná škola 

 nie je riaditeľ materskej školy (do 31.12.2020), riaditeľ základnej umeleckej školy, 

riaditeľ jazykovej školy a riaditeľ školského zariadenia. 

Vzhľadom na vyššie uvedené, škole alebo školskému zariadeniu podľa zákona o e-

Governmente je zriaďovaná a aktivovaná na doručovanie elektronická schránka pre postavenie: 

 orgánu verejnej moci, 

 právnickej osoby, 

 organizačnej zložky orgánu verejnej moci alebo organizácie v zriaďovateľskej 

pôsobnosti orgánu verejnej moci bez právnej subjektivity podľa § 12 ods. 6 zákona 

o e-Governmente.  

Pri autorizácii elektronického podania a elektronického úradného dokumentu podľa § 23 

zákona o e-Governmente je dôležité v prvom kroku posúdiť, či ide o pôsobnosť zákona o e-

Governmente a teda výkon verejnej moci a v druhom kroku, v akom postavení subjekt koná. 

V prípade, že nejde o výkon verejnej moci, autorizácia sa vykonáva podľa osobitných 

predpisov, napríklad podľa Občianskeho zákonníka.  

V prípade, ak ide o výkon verejnej moci:   

 Orgán verejnej moci vykoná autorizáciu elektronického podania alebo elektronického 

úradného dokumentu kvalifikovaným elektronickým podpisom vyhotoveným s 

použitím mandátneho certifikátu alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou, ku 

ktorým pripojí kvalifikovanú elektronickú časovú pečiatku, a to spôsobom podľa § 23 

ods. 3 zákona o e-Governmente. To znamená, že ak osobitný predpis (napr. zákon 

o štátnej správe v školstve) vyžaduje autorizáciu konkrétnou osobou alebo osobou v 

konkrétnom postavení (riaditeľa), orgán verejnej moci a teda riaditeľ, na autorizáciu 

použije kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho 

certifikátu, ku ktorému sa pripojí kvalifikovaná elektronická časová pečiatka.  



Ako príklad uvádzame riaditeľa základnej školy, ktorý ako orgán verejnej moci vykoná 

autorizáciu elektronického podania alebo elektronického úradného dokumentu kvalifikovaným 

elektronickým podpisom vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu, ku ktorému pripojí 

kvalifikovanú elektronickú časovú pečiatku. 

 Právnická osoba, keďže ide o osobu, ktorá nie je orgánom verejnej moci, elektronické 

podanie autorizuje jej štatutár kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo 

kvalifikovanou elektronickou pečaťou, ak sa podľa zákona podáva v elektronickej 

podobe a zákon neustanovuje iný spôsob autorizácie alebo ak je podľa osobitného 

predpisu náležitosťou podania vlastnoručný podpis. 

Napríklad riaditeľ základnej umeleckej školy s právnou subjektivitou, ktorá je zriadená obcou 

a zapísaná v registri právnických osôb pod samostatným IČO, autorizuje elektronické podanie 

ako štatutár v rozsahu svojich oprávnení vyplývajúcich z osobitných predpisov, resp. zo 

zriaďovateľskej listiny kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou 

elektronickou pečaťou, keďže nejde o orgán verejnej moci. V prípade, že ide o podanie a jeho 

náležitosťou je vlastnoručný podpis, ktorý musí byť úradne osvedčený, zahrnie do 

kvalifikovaného elektronického podpisu aj kvalifikovanú elektronickú časovú pečiatku. 

 Organizačná zložka orgánu verejnej moci alebo organizácia v zriaďovateľskej 

pôsobnosti orgánu verejnej moci bez právnej subjektivity podľa § 12 ods. 6 zákona 

o e-Governmente.  

Na základe žiadosti orgánu verejnej moci podľa § 12 ods. 6 zákona o e-Governmente, ak je to 

odôvodnené, aby na účely elektronického doručovania mala zriadenú samostatnú elektronickú 

schránku organizačná zložka (napríklad základná umelecká škola Spojenej školy) alebo 

organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti orgánu verejnej moci bez právnej subjektivity 

(napríklad školské zariadenie zriadené obcou) na účely plnenia úloh podľa osobitných 

predpisov, môže byť zriadená a aktivovaná elektronická schránka aj pre tieto subjekty.  

Ak ide o organizačnú zložku Spojenej školy, napríklad základnú umeleckú školu, ktorá nemá 

právnu subjektivitu, v tomto prípade je autorizácia vykonaná orgánom verejnej moci – 

riaditeľom Spojenej školy kvalifikovaným elektronickým podpisom vyhotoveným s použitím 

mandátneho certifikátu, ku ktorému sa pripojí kvalifikovaná elektronická časová pečiatka, ak 

osobitný predpis vyžaduje autorizáciu konkrétnou osobou, riaditeľom. 

V prípade, že ide o zriadenie elektronickej schránky pre organizáciu bez právnej subjektivity  

obcou ako zriaďovateľom, autorizáciu elektronických podaní a elektronických úradných 

dokumentov vykonáva starosta obce ako orgán verejnej moci kvalifikovaným elektronickým 

podpisom vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu alebo kvalifikovanou elektronickou 

pečaťou, ku ktorým pripojí kvalifikovanú elektronickú časovú pečiatku a to podľa toho, či 

osobitný predpis výslovne vyžaduje autorizáciu konkrétnej osoby starostu (použije 

kvalifikovaný elektronický podpis s mandátnym certifikátom) alebo vyžaduje len podpis 

oprávnenej osoby (môže použiť aj kvalifikovanú elektronickú pečať). 

Napríklad, ak obec zriadi centrum voľného času, ktoré nemá právnu subjektivitu, elektronické 

podanie autorizuje starosta obce ako jej štatutár kvalifikovaným elektronickým podpisom 

vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou, 

ku ktorým pripojí kvalifikovanú elektronickú časovú pečiatku.  


