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ÚVODNÉ SLOVO 

 

Milí študenti, 

 

dovoľujem si Vám predstaviť učebnicu s názvom Informatizácia verejnej správy 

s podtitulom e-Government. V súčasnej dobe nachádzajú informačno-komunikačné 

technológie svoje uplatnenie vo všetkých oblastiach spoločenského života. Jednou z týchto 

oblastí je verejná správa. Pri zavádzaní informačno-komunikačných technológií do výkonu 

verejnej správy však nejde len o využívanie počítačov, ale najmä o zmenu tradičných 

postupov spracovávania informácií a zmenu spôsobu komunikácie medzi občanom alebo 

podnikateľom a verejnou správou. Tento proces sa nazýva informatizácia verejnej správy, 

ktorej výsledkom je elektronická verejná správa, častokrát označovaná výrazom e-

Government. 

Cieľom tejto učebnice je poskytnúť študentom, ale i laickej verejnosti, čo 

najucelenejší právny pohľad na tému informatizácie verejnej správy a objasniť podstatu 

zmien vyvolaných informatizáciou a ich dopad na verejnú správu. Súčasťou práce je 

objasnenie základných pojmov, stručný pohľad na vývoj e-Governmentu a ťažisko spočíva 

v analýze právnych predpokladov pre výkon verejnej správy elektronickým spôsobom. 

Učebnica je v rámci každej kapitoly doplnená o otázky, ktoré sú určené na riešenie počas 

seminárov a môžu napomôcť lepšiemu pochopeniu celej problematiky. 

Dúfam, že učebnica, ktorá sa Vám dostáva do rúk, sa pre Vás stane základnou 

studnicou vedomostí z oblasti informatizácie verejnej správy a praktickou pomôckou pri 

zvládnutí konkrétnych právnych situácií, ktoré so sebou e-Government bezpochyby 

prináša. 

 

 

Bratislava, 30. november 2021     

 

 

 

JUDr. Soňa Sopúchová, PhD. 
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1. TERMINOLOGICKÁ ZÁKLADŇA 

 

 Informatizácia spoločnosti je fenomén súčasnosti a proces, ktorý so sebou prináša 

nielen množstvo novej techniky, ale tiež nových výrazov a inštitútov, ktoré začínajú byť 

reflektované v právnej úprave každého moderného štátu.  

Prvá kapitola tejto učebnice poskytuje terminologickú pomôcku, ktorá obsahuje 

výber základných výrazov, s ktorými sa stretne každý, kto prejaví záujem o problematiku 

informatizácie verejnej správy. Cieľom je zrozumiteľná charakteristika a zabezpečenie 

pevnej pôdy pod nohami pre ďalšie štúdium či diskusiu. Medzi základné pojmy, ktoré je 

pre pochopenie problematiky informatizácie verejnej správy ovládať, sme zaradili 

informačno-komunikačné technológie, informačný systém, informatizácia, informačná 

spoločnosť, informatizácia verejnej správy a e-Government 

 

1.1 Informačno-komunikačné technológie 

 Zásadné zmeny spoločnosti v posledných desaťročiach minulého storočia sa často 

dávajú do súvislosti najmä s informačno-komunikačnými technológiami (ďalej tiež ako 

„IKT“). To vzbudzuje dojem, že sa informačno-komunikačné technológie objavili až 

v tomto období. Presnejšie však platí, že odkedy človek vynašiel písmo a začal používať 

vizuálne, zvukové a iné signály na komunikáciu na diaľku, možno hovoriť o prvých IKT. 

Definíciou pojmu informačno-komunikačné technológie sa zaoberá množstvo autorov 

pôsobiacich najmä v rámci vedných odborov informatiky. Jedným z prvých vedcov, ktorý 

použil výraz informačné technológie bol Alvin Toffler vo svojej knihe The Third Wave. 

v ktorej sa snažil opísať neďalekú budúcnosť, tzv. tretiu vlnu – tretie štádium vývoja 

ľudskej spoločnosti, ktoré prichádza po preindustriálnom (agrárnom) a industriálnom 

štádiu, pričom toto nazval postindustriálne obdobie. Pojem informačno-komunikačné 

technológie bol neskôr používaný akademickými pracovníkmi, avšak populárnym sa stal 

až v roku 1997 po tom, čo ho Dennis Stevenson spomenul vo svojej správe adresovanej 

vláde Spojeného kráľovstva a po následnom medializovaní tohto pojmu v nových 

dokumentoch učebných osnov pre Spojené kráľovstvo v roku 2000. Pre účely dobrého 

pochopenia podstaty a významu informačno-komunikačných technológií sme tieto 

definične rozdelili do dvoch samostatných kategórií, ktoré sa však časom začali prelínať.  
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Informačné technológie  sa chápu ako termín používaný na popis prvkov 

vybavenia (hardvér) a počítačových programov (softvér), ktoré nám umožňujú 

pristupovať, získavať, ukladať, organizovať, manipulovať a prezentovať informácie 

elektronickým spôsobom. Do kategórie hardvéru spadajú napríklad osobné počítače, 

skenery či digitálne kamery a do kategórie softvéru možno zaradiť napríklad programy na 

ukladanie dát alebo multimediálne programy.1 Komunikačné technológie sa zas chápu 

ako termín používaný na popis telekomunikačného vybavenia, prostredníctvom ktorého 

môžu byť informácie sprístupňované.2 Ide najmä o telefóny, faxy alebo televíziu.  Veda 

a technika sa však v tejto oblasti posúva ustavične ďalej, zabezpečuje vývojové premeny 

a rozširuje chápanie informačno-komunikačných technológií. Ako príklad možno uviesť 

mobilný telefón, ktorý sa podľa vyššie uvedenej definície zaraďuje medzi komunikačné 

technológie, nakoľko prostredníctvom neho možno prijímať a odovzdávať informácie. 

Okrem tejto funkcie však mobilný telefón v súčasnej dobe slúži aj na zber a spracovanie 

informácií, keďže sa stal prostriedkom na pripojenie k celosvetovej sieti Internet. Z toho 

dôvodu možno mobilný telefón začleniť nielen medzi komunikačné technológie, ale aj 

medzi informačné technológie. Opačne táto skutočnosť platí v prípade počítačov, ktoré 

boli primárne určené na ukladanie, spracovávanie či archivovanie informácií a dnes ich 

možno využívať aj na komunikáciu, a to pomocou rôznych softvérových programov ako 

napríklad Skype či elektronická pošta fungujúce taktiež pomocou internetu. Dynamický 

proces v oblasti IKT tak nesmeruje iba k neustálemu vývoju nových technologických 

prostriedkov, ale tiež k integrácii súčasných technológií. V súčasnosti stále prebiehajúci 

explozívny rozvoj informačno-komunikačných technológií, ktoré umožňujú využívať 

informácie a vedomosti ako nový výrobný faktor, mení industriálnu spoločnosť na 

spoločnosť informačnú, pričom vzhľadom na rýchlosť týchto zmien sa hovorí 

o informačnej revolúcii.3 V praxi sa ďalej môžeme stretnúť s výrazom digitálne 

technológie, ktorými možno označiť elektronické technológie vytvárajúce, prenášajúce a 

spracovávajúce údaje a informácie pomocou reťazcov jednotiek a núl, pričom každá z nich 

sa nazýva bit. 

 
1 UNESCO. Developing and Using Indicators of ICT Use in Education. Bangkok: UNESCO Asia and Pacific 

Regional Bureau for Education, 2003, s. 7  
2 UNESCO. Developing and Using Indicators of ICT Use in Education. Bangkok: UNESCO Asia and Pacific 

Regional Bureau for Education, 2003, s. 7 
3 VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Politika informatizácie spoločnosti v Slovenskej republike. 

Bratislava, 2001, s. 2.  
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Okrem doktrinálnej charakteristiky pojmov existuje aj právna úprava, ktorá definuje 

niektoré technické výrazy z oblasti informačných technológií z hľadiska práva. Sú nimi 

napríklad informačná technológia a informačný systém, ktoré sú vymedzené v zákone č. 

95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďakej tiež „zákon o ITVS“). Za informačnú technológiu môžeme 

podľa tohto zákona považovať prostriedok alebo postup, ktorý slúži na spracúvanie údajov 

alebo informácií v elektronickej podobe, najmä informačný systém, infraštruktúra, 

informačná činnosť a elektronické služby.4  

 

1.2 Informačný systém 

Informačný systém má vo verejnej správe kľúčový význam. Dôvodom je skutočnosť, 

že výkon verejnej správy spočíva vo veľkej miere na rozhodovaní o právach, právom 

chránených záujmoch a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb. Každý 

zamestnanec verejnej správy potrebuje pre vykonávanie tejto činnosti, ako aj ďalších 

úkonov, informácie. Tieto môže získavať z právnych predpisov, podaní účastníkov 

konania, výsledkov vlastnej činnosti a taktiež z informačných systémov orgánov verejnej 

správy. Informácie sú teda obsiahnuté v rôznych informačných systémoch, ku ktorým majú 

zamestnanci verejnej správy a ďalšie subjekty prístup. Informačný systém, ako jeden 

z príkladov informačnej technológie, je definovaný v Zákone č. 95/2019 Z. z. o 

informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

v zmysle ktorej predstavuje funkčný celok zabezpečujúci cieľavedomú a systematickú 

informačnú činnosť prostredníctvom technických a programových prostriedkov.5 Uvedený 

zákon sa nezaoberá výrazom komunikačná technológia, avšak, ak sa pozrieme na ďalší 

pojem, ktorým je informačná činnosť, ako súčasť definície informačného systému, 

pochopíme, že zákonodarca pod informačnú technológiu zaradil aj komunikačnú 

technológiu, pretože časť informačnej technológie je zameraná na informačnú činnnosť, 

ktorou je získavanie, zhromažďovanie, spracúvanie, sprístupňovanie, poskytovanie, 

prenos, ukladanie, archivácia a likvidácia údajov.6 To znamená, že pomocou informačnej 

technológie môže dôjsť aj k sprístupňovaniu a poskytovaniu informácií, čo je primárnou 

úlohou komunikačnej technológie. Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 

339/2004 Z. z. o bezpečnosti technických prostriedkov v znení neskorších predpisov (ďalej 

 
4 Ustanovenie § 2 ods. 1 zákona o ITVS. 
5 Ustanovenie § 2 ods. 2 zákona o ITVS. 
6 Ustanovenie § 3 písm. a) zákona o ITVS. 
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tiež ako „Vyhláška o bezpečnosti technických prostriedkov“) poskytuje vysvetlenie 

informačného systému aj z technického pohľadu, a to nasledovne: informačným systémom 

sa rozumie jeden počítač alebo viac počítačov, ich programové vybavenie, periférne 

zariadenia, procesy alebo prostriedky, ktoré tvoria celok schopný vykonávať zber, tvorbu, 

spracovanie, ukladanie, zobrazenie a prenos utajovaných skutočností. V praxi sa často 

používajú rozličné výrazy pre označenie informačného systému, ktorými zákonodarca 

vyjadruje materiálny objekt alebo úkon zahŕňajúci prácu s informáciami.7 Údaje 

obsiahnuté v informačných systémoch verejnej správy sa nazývajú referenčné údaje. Sú to 

prvotné údaje, t.j. medzi nimi a skutočnosťou, ktorú popisujú, už neexistujú iné údaje. Tie 

informačné systémy, ktoré obsahujú referenčné údaje, sa nazývajú referenčné registre. 

Toto označenie má zdôrazňovať ich význam ako zdrojov prvotných údajov a informácií, 

a to tak deklaratórneho ako aj konštitutívneho charakteru. Ako príklady základných 

registrov verejnej správy možno uviesť: 

- register obyvateľov SR upravený v Zákone č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu 

občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky 

- matrika upravená v Zákone č. 154/1994 Z. z. o matrikách  

- živnostenský register upravený v Zákone č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní (živnostenský zákon) 

- obchodný register  upravený v Zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

- kataster nehnuteľností upravený v Zákone č. 162/1995 Z. z. katastri 

nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam  

Novodobé automatizované informačné systémy8 fungujú vo virtuálnom prostredí 

a úradníci vykonávajú informačnú činnosť pomocou počítačov. V období, kedy všetky 

orgány verejnej správy začali pracovať s informačnými systémami, sa rozvinula 

požiadavka tieto prepojiť a zabezpečiť ich vzájomnú interoperabilitu. To prakticky 

znamená, aby jednotlivé informačné systémy boli schopné vzájomnej komunikácie 

a spolupráce, a to najmä pri používaní a výmene dát.  

 
7 Ide o nasledovné pojmy: evidencia (napr. evidencia vodičov), register (napr. register obyvateľov 

Slovenskej republiky), zoznam (napr. zoznam liekov), štatistika (napr. štátna štatistika), kniha (napr. kniha 

údržby a opráv vozňov), denník (napr. lodný denník), záznam (napr. registratúrny záznam), prehľad (napr. 

prehľad detí, u ktorých existuje potreba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť) či súpis (napr. súpis 

hnuteľných vecí). 
8 V minulosti pracovali úradníci s neautomatizovanými informačnými systémami. Boli nimi tradičné 

informačné systémy fungujúce na manuálnom princípe. Všetky potrebné úkony sa uskutočňovali klasickými 

metódami a technickými prostriedkami, akými boli papier, písacie potreby, kalkulačka, zakladače, kartotéky 

a pod. Išlo napr. o rôzne archívy, knižnice, katalógy. 
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Informačno-komunikačné technológie sa stali hnacím motorom spoločnosti, avšak 

právo je v súvislosti s ich reguláciou častokrát o krok vzad, čo nie je žiaduce, pretože taký 

stav brzdí ich využitie alebo ďalší rozvoj. Regulácia nových technológií má docieliť 

ochranu občanov, zabezpečiť spravodlivý trh a pritom stále umožniť prekvitať inováciám.9 

Základnou tézou akejkoľvek regulácie je to, že samotná regulácia nie je účelom, ale 

prostriedkom na budovanie dôvery v spoločnosť a v právny systém.10 

 

1.3 Informatizácia  

V priebehu zavádzania informačno-komunikačných technológií sa postupne ukázalo, 

že nestačí nahradiť kancelársku techniku počítačmi a zachovať pri tom postupy založené 

na spracovaní informácií v papierovej podobe. Efektívne využívanie IKT si vyžiadalo 

zmenu tradičných postupov spracovania informácie. Ich sila spočíva predovšetkým v tom, 

že informácia prestala byť viazaná na materiálny nosič (papier) a je zaznamenaná v podobe 

elektrických, magnetických a optických veličín. Druhou podstatnou črtou IKT je ich 

vzájomná previazanosť, umožňujúca pristupovať k informáciám prostredníctvom 

počítačovej siete na diaľku. Výhody nasadenia a využívania IKT jednoznačne prevýšili 

negatíva, za ktoré boli označené náklady budovania technickej infraštruktúry, problémy 

spojené so zmenami postupov, úpravami zákonov a iné nevyhnutné zmeny. Na základe 

tejto skutočnosti sa vyspelé krajiny rozhodli pre informatizáciu. Na rozdiel od náhodnej 

automatizácie spracovania informácií, informatizáciou sa rozumie cieľavedomý a 

systémový proces zavádzania IKT do všetkých relevantných oblastí spoločenského, 

politického a hospodárskeho života s cieľom zvýšiť poznatkový potenciál spoločnosti.11 

Informatizácia spoločnosti zahŕňa množstvo kategórií, pričom za hlavné sa považujú 

digitálna gramotnosť, dostupnosť a bezpečnosť Internetu a moderné verejné služby. 

V zmysle Metodického pokynu na použitie odborných výrazov pre oblasť informatizácie 

spoločnosti, ktorý máji roku 2008 vydalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky, sa 

informatizáciou spoločnosti rozumie cieľavedomé a systémové zavádzanie informačných 

a komunikačných technológií do všetkých relevantných oblastí spoločenského, politického 

 
9 MESARČÍK, Matúš – GYURÁSZ, Zoltán. Umelá inteligencia a právna úprava zdravotníctva v Slovenskej 

republike. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2020, s. 29. 
10 FÁBRY, Branislav – KASINEC, Rudolf – TURČAN, Martin. Teória práva. Bratislava: Wolters Kluwers, 

2019, s. 35. 
11 MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Metodický pokyn na použitie odborných 

výrazov pre oblasť informatizácie spoločnosti. Bratislava, 2008, s. 25. 
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a hospodárskeho života s cieľom zvýšiť poznatkový potenciál spoločnosti.12 Pojmoslovie 

v tejto oblasti nie je ustálené a zahŕňa tri rôzne výrazy13, ktoré sú považované za synonymá 

alebo sú zamieňané a nesprávne interpretované. Správny výklad týchto pojmov zahŕňa 

chápanie, v zmysle ktorého informatizácia je procesom s dôrazom kladeným na 

spracovanie informácií pomocou informačno-komunikačných technológií, elektronizácia 

je procesom, pri ktorom je dôležité zavádzanie a využívanie elektronických informačno-

komunikačných technológií a digitalizácia znamená proces, pri ktorom dochádza k 

preneseniu obsahu do informačno-komunikačných technológií.  

 

1.4 Informačná spoločnosť 

Ak chápeme pojem informatizácia spoločnosti ako východiskový, výraz informačná 

spoločnosť14 možno chápať ako pojem cieľový. To znamená, že informačná spoločnosť 

a jej vznik je výsledkom pôsobenia procesu informatizácie na všetky sféry spoločnosti. 

Pred objasním pojmu informačná spoločnosť upriamujeme pozornosť na pojem 

vedomostná spoločnosť. Tento výraz ako prvý použil Peter F. Drucker v roku 1968 vo 

svojom diele Vek diskontinuity. Podstatou vedomostnej spoločnosti je skutočnosť, že 

základ spoločenského a hospodárskeho spolužitia vo zvýšenej miere tvoria individuálne 

a kolektívne vedomosti. Tradičné vnímanie vedomostnej spoločnosti zahŕňalo vedomostný 

trojuholník skladajúci sa z troch spolupôsobiacich zložiek – vzdelávanie, výskum, 

inovácie. Na základe toho sa v rámci vedomostnej spoločnosti začalo cielenie a aktívne 

investovať do rozvoja osobného potenciálu jednotlivca či skupiny. Prostredníctvom 

podpory vzdelávania, vedeckých a výskumných aktivít rozvíja vedomostná spoločnosť 

svoju inovačnú kapacitu. V súčasnej dobe dochádza k premene tradičného vnímania 

budovania vedomostnej spoločnosti, pretože k spomínanému vedomostnému trojuholníku 

pribúda štvrtý rozmer, ktorým je informatizácia prispievajúca k vyššej efektívnosti 

a účinnosti implementácie všetkých prvkov vedomostnej spoločnosti.15 Budovanie 

vedomostnej spoločnosti sa tak mení na budovanie spoločnosti informačnej. Informačná 

spoločnosť začala vznikať postupne. Prelomové boli šesťdesiate roky 20. storočia, kedy sa 

Spojené štáty americké začali rýchlo meniť na informačnú spoločnosť a otvorili tak 

 
12 MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Metodický pokyn na použitie odborných 

výrazov pre oblasť informatizácie spoločnosti. Bratislava, 2008, s. 25. 
13 Informatizácia, elektronizácia a digitalizácia. 
14 Synonymami tohto pojmu sú výrazy znalostná spoločnosť alebo poznatková spoločnosť.  
15 ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Operačný program Informatizácia spoločnosti. Bratislava, 

2007,  s. 56.  
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obdobie prechodu od industriálnej spoločnosti k spoločnosti informačnej. V roku 1956 

prvýkrát v histórii počet pracovníkov informačnej sféry v ekonomike USA prevýšil počet 

pracovníkov, ktorí pracovali v priemysle. Nasledujúce desaťročie sa nieslo v znamení 

širokého zavádzania počítačov a iných vysoko účinných inovácií, ktoré zmenili 

dovtedajšiu industriálnu spoločnosť od základov.16 Metodický pokyn na použitie odborných 

výrazov pre oblasť informatizácie spoločnosti definuje informačnú spoločnosť ako 

spoločnosť založenú na prieniku IKT, informácií a poznatkov do všetkých oblastí 

spoločenského života v takej miere, že zásadne menia spoločenské vzťahy a procesy.17 

V rámci štúdia informačnej spoločnosti upriamujeme pozornosť na prístup Radima 

Polčáka, podľa ktorého možno k pojmu informačná spoločnosť pristúpiť z dvoch 

pohľadov, a to z  kvantitatívneho a  kvalitatívneho. Kvantitatívne vymedzenie poníma 

informačnú spoločnosť ako spoločenstvo, v ktorom je technicky umožnená bezproblémová 

tvorba, distribúcia a výmena informácií. Členovia spoločenstva sú spojení informačnými 

kanálmi, ktoré im umožňujú voľne komunikovať. Obdobne sú tak jednotlivci spojení i s 

orgánmi verejnej moci a môžu bez problémov prijímať regulujúce informácie. 

Kvantitatívne poňatie informačnej spoločnosti je zamerané predovšetkým na informačnú 

infraštruktúru a na rozvoj a dostupnosť technických prostriedkov tvorby, prenosu 

a spracovania informácií.18 Kvalitatívne hľadisko vymedzenia informačnej spoločnosti je 

orientované na obsah, t. j. na kvalitu daných informácií. Na základe tohto pohľadu 

pokladáme informačnú spoločnosť za také spoločenstvo, ktoré vyššie spomenuté 

infraštruktúry plne využíva k tvorbe, spracovaniu a komunikovaniu skutočných informácií. 

Táto predstava informačnej spoločnosti sa zameriava najmä na otázku, aká kvalitná je 

informačná výmena a aký jej výsledný organizačný efekt. Pokiaľ nastane prepojenie 

zmienených dvoch pohľadov, dôjde k vytvoreniu ideálu spoločnosti, v ktorej neobmedzene 

prebieha tvorba, spracovanie a distribúcia skutočných informácií.19 Pri rozvoji informačnej 

spoločnosti je významná otázka technickej pripravenosti, avšak nemenej dôležitou je 

otázka kvality informácií. Za ideálnu informačnú spoločnosť nemožno považovať 

spoločnosť, ktorej informačná infraštruktúra je zahltená chaotickými alebo nežiaducimi 

informáciami, pretože tento negatívny jav neprispieva k jej organizovanosti, skôr naopak. 

 
16 NAISBITT, John. Megatrends. New York: Warner Books, 1984. 
17 MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Metodický pokyn na použitie odborných 

výrazov pre oblasť informatizácie spoločnosti. Bratislava, 2008, s. 23  
18 POLČÁK, Radim. Právni reflexe pojmu informační společnosti. In: Časopis pro právni vědu a praxi. 

2008, roč. 16, č. 4, s. 350. 
19 Tamtiež, s. 351. 
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1.5 Informatizácia verejnej správy a e-Government 

Verejná správa predstavuje svojím rozsahom jeden z najzložitejších systémov štátu 

a je prirodzeným kandidátom na informatizáciu, elektronizáciu a digitalizáciu. V priebehu 

zavádzania informačno-komunikačných technológií sa postupne ukázalo, že nestačí 

nahradiť kancelársku techniku počítačmi a zachovať pri tom postupy založené na 

spracovaní informácií v papierovej podobe. Efektívne využívanie IKT si vyžiadalo zmenu 

tradičných postupov spracovania informácie s využitím faktu, že informácia prestala byť 

viazaná na materiálny nosič (papier), ale začala byť zaznamenaná v podobe elektrických, 

magnetických a optických veličín. Informatizáciu verejnej správy je preto potrebné vnímať 

ako komplexne usmerňovaný proces, ktorý by sa mal realizovať v rámci celej štruktúry 

verejnej správy. Je to postup vytvárania spoločenských, legislatívnych, metodických, 

technologických a organizačno-personálnych podmienok pre efektívnu aplikáciu 

informačno-komunikačných technológií vo výkone správy.  

Informatizácia, resp. elektronizácia verejnej správy má svoj výsledok, ktorým je 

elektronická verejná správa, ktorá sa sa v anglo-americkej odbornej literatúre pomenúva 

výrazom e-Government. Ide o medzinárodne používaný termín pochádzajúci z anglického 

jazyka20, ku ktorému sa nepriraďuje žiadny slovenský ekvivalent a ktorý sa stal súčasťou 

newspeaku súčasnej modernej spoločnosti. Z toho dôvodu býva tento pojem vymedzovaný 

z obsahového hľadiska. V odborných a politických kruhoch sa za ustálené považuje 

vyjadrenie Európskej komisie, ktorá definovala e-Government ako zavádzanie informačno-

komunikačných technológií do verejnej správy spoločne s organizačnými zmenami, novými 

postupmi a zručnosťami v snahe zvýšenia efektívnosti pri poskytovaní služieb, zvýšenia 

transparentnosti a posilnenia verejnej politiky21 a ktoré sa najčastejšie vyskytuje aj 

v slovenských strategických dokumentoch.  

Okrem toho však možno v teórii vnímať viacero ďalších vymedzení e-Governmentu, 

z ktorých niektoré uvádzame, aby napomohli lepšiemu pochopeniu tejto problematiky. 

Podľa autora Pavla Matesa zahŕňa e-Government širokú škálu otázok od prístupu 

adresátov verejnej správy k informáciám, cez elektronickú komunikáciu, po vytváranie 
 

20 Ide o skratku anglického pojmu “electronic government“ = e-Government, ktorý v doslovnom preklade 

znamená „elektronická vláda“. Písmeno „e“ v slove e-Government predstavuje začiatočne písmeno slova 

electronic (elelctronický), ktoré sa používa v spojitosti s procesom elektronizácie v mnohých ďalších 

spoločenských oblastiach. Ako príklad uvádzame: e-Health (elektronizácia zdravotníctva), e-Justice 

(elektronizácia súdnictva), e-Learning (elektronizácia vzdelávania), e-Election (elektronizácia volieb), e-

Commerce (elektronizácia podnikania). 
21 COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. The Role of eGovernment for Europe’s Future. 

2003, p. 7.  
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potrebných technických infraštruktúr, ktorých spoločným menovateľom je zavádzanie 

a využívanie informačno-komunikačných technológií.22 Autor Jiří Grospič uvádza, že e-

Government je spájaný s procesom prechodu od vrchnostenskej, byrokratickej verejnej 

správy k správe chápanej ako služba verejnosti.23  

Samotné poslanie a účel e-Governmentu vystihuje aj vymedzenie Organizácie pre 

hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), podľa ktorej je e-Governmentom použitie 

elektronických komunikácií, najmä Internetu, ako nástroja pre dosiahnutie lepšej správy.24 

OECD ďalej sumarizuje, že účelom e-Governmentu je zlepšenie fungovania verejnej 

správy a jej vzťahu k verejnosti.25  Informatizácia verejnej správy, resp. e-Government teda 

v zmysle vyššie uvedených definícií predstavuje postup využívania moderných IKT pre 

účely poskytovania elektronických služieb v rámci štátnej správy, všetkých úrovní 

samosprávy a taktiež vo verejných inštitúciách. Ide o kontinuálny proces zlepšovania 

služieb verejnej správy, a to vo verejnom záujme, pre optimalizáciu verejnej správy a v 

neposlednom rade pre zvýšenie jej dôveryhodnosti a transparentnosti.  

e-Government možno vnímať v užšom a širšom kontexte. V užšom zmysle ide o 

spôsob, akým je zabezpečená digitálna interakcia medzi občanom alebo podnikateľom na 

jednej strane a štátom na strane druhej, a to prostredníctvom IKT a všade dostupného 

internetového pripojenia. Komunikácia zúčastnených strán je však len jedna z činností vo 

verejnej správe, pri ktorej možno využívať informačné a komunikačné technológie. Z toho 

dôvodu je e-Government potrebné chápať ako proces, ktorý umožňuje ich rozsiahlejšie 

využitie. V širšom zmysle teda ide napríklad aj o spracovanie podnetov, pri ktorom sa 

vyhľadávajú a využívajú informácie z registrov, prebieha interná komunikácia, prepájajú 

sa informácie v informačných systémoch a pripravujú sa podklady pre rozhodnutie. 

Záverom sumarizujeme, že výraz e-Government je v slovenskej odbornej 

terminológii definovaný viacerými spôsobmi, pričom z analýzy jednotlivých ponímaní 

vyplýva, že primárnym predpokladom fungovania e-Governmentu je zavedenie 

a využívanie IKT, pojem elektronizácia verejnej správy je synonymom pojmu e-

Government a pojem informatizácia je širší výraz ako pojem elektronizácia. 

 
22 MATES, Pavel. E-government v české veřejné správě. In: Právní rozhledy. 2005, roč. 13, č. 8, s. 283. 
23 GROSPIČ, Jiří. Základní otázky demokratické transformace, reformy a modernizace veřejné správy. In: 

Úvod do regionálních věd a veřejné správy. Plzeň: Alex Čeňek, 2004. s. 409.  Zdroj: MATES, P. E-

government v české veřejné správě. In: Právní rozhledy. 2005, roč. 13, č. 8, s. 283. 
24 OECD. e-Government for better government. Paris: OECD, 2005, p. 11.  
25 OECD. Public sector innovation and e-government.  Dostupné na: http://www.oecd.org/gov/public-

innovation/e-governmentforbettergovernment.htm 
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1.6 Úlohy  

 

1. Kde všade možno vidieť prienik informačno-komunikačných technológií do oblasti 

práva? Uveďte konkrétne príklady pre rôzne právne odvetvia. 

2. Vysvetlite, prečo je termín informatizácia širším pojmom ako termín elektronizácia. 

Ako chápete vzťah a prelínanie týchto dvoch výrazov? 

3. Uveďte príklady na digitalizáciu, ktorá prebieha v rámci činnosti orgánov verejnej 

správy. 

4. Vysvetlite, prečo je obchodný register alebo živnostenský register základným 

registrom? Uveďte ďalšie príklady základných registrov. 

5. Objasnite prečo v rámci informatizácie verejnej správy nestačí nahradiť klasické 

neelektronické kancelárske pomôcky výpočtovou technikou?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

2. BUDOVANIE E-GOVERNMENTU 

 

 Informatizácia verejnej správy predstavuje súčasť a jednu z agend procesu 

informatizácie spoločnosti. Vízia informačnej spoločnosti a jednotlivé princípy prechodu 

od industriálnej spoločnosti k informačnej spoločnosti boli formulované štátmi G7 

a Európskej únie už na prelome rokov 1994 – 1995. Informatizácia spoločnosti 

a informatizácia verejnej správy dnes predstavujú celosvetový fenomén, ktorý prebieha vo 

viacerých vyspelých štátoch sveta. Impulzom pre prvé diskusie a prijatie prvých 

dokumentov Európskej únie v oblasti informatizácie verejnej správy boli 

aktivity Spojených štátov amerických, ktoré ako prvé formulovali a uviedli elektronické 

služby verejnej správy.  

 Právny vývoj informatizácie verejnej správy je v tejto kapitole popísaný vo svetle 

významných strategických dokumentov a legislatívnych aktov. Prvotná pozornosť je 

venovaná rozboru materiálov EÚ, ktorá týmito výrazne ovplyvnila kroky Slovenskej 

republiky v tejto oblasti. Následne poskytujeme prehľad slovenských strategických 

dokumentov a legislatívnych aktov.  

 

2.1 Smerovanie Európskej únie 

 Informačná spoločnosť kráča ruka v ruke s úsilím zlepšovať verejno-správne procesy 

a utvárať podmienky pre proaktívnu, na občana zameranú, virtuálnu a modernú verejnú 

správu. V priebehu odborných diskusií o jednotlivých aspektoch informačnej spoločnosti 

sa prirodzeným spôsobom začali do popredia dostávať otázky elektronickej verejnej správy 

– e-Governmentu. Táto problematika sa postupne objavovala v aktivitách Európskej únie 

a viaceré z prijatých dokumentov sa zaoberali osobitne touto témou.  

 

2.1.1 Nelegislatívne dokumenty Európskej únie 

 Pri budovaní elektronickej verejnej správy majú nezastupiteľné miesto strategické 

dokumenty Európskej únie, ktoré definujú stanovené ciele a objasňujú nástroje pre ich 

dosiahnutie. Jednotlivé akty uvádzame najskôr súhrnne v tabuľke a následne ich 

popisujeme samostatne. 

 



16 

 

Tabuľka č. 1 – Strategické dokumenty Európskej únie 

Názov dokumentu Rok prijatia 

Delorsova Biela kniha 1993 

Bangemannova správa 1994 

Zelená kniha o informáciách verejného sektora 1999 

Lisabonská stratégia 2000 

Akčný plán eEurope 2002 2000 

Akčný plán eEurope 2005 2002 

Iniciatíva i2010 - Európska informačná spoločnosť pre rast a zamestnanosť 2005 

Akčný plán elektronickej verejnej správy i2010 2006 

Digitálna agenda 2010-2015 2010 

Európsky akčný plán eGovernment 2011-2015 2010 

Stratégia pre jednotný digitálny trh v Európe 2015 
 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Delorsova Biela kniha  

Prvý európsky dokument, ktorý sa zaoberá problematikou informačnej spoločnosti 

je tzv. Delorsova Biela kniha26 z roku 1993. Ide o strednodobú stratégiu v oblasti rastu, 

konkurencieschopnosti a zamestnanosti. Primárnou témou riešenia boli príčiny vtedajšieho 

stavu nezamestnanosti a objasnenie premeny spoločnosti na informačnú spoločnosť. 

V kontexte s e-Governmentom možno uviesť, že Delorsova Biela kniha počítala už 

v tomto období s elektronickými službami, keď spomínala elektronickú poštu, vytváranie 

služby elektronického prístupu k informáciám a zriadenie databáz so zabezpečením 

prístupu k nim.27 Kniha sa tak stala podnetom ...k spracovaniu ojedinelej koncepčnej štúdie 

„Európa a globálna informačná spoločnosť - odporúčanie Európskej rade“ vytvorené 

medzinárodnou skupinou 20-tich renomovaných expertov z členských štátov EÚ pod 

vedením vtedajšieho komisára riadiaceho komisariát pre telekomunikácie a informačné 

technológie Martina Bangemanna: „Bangemannova správa.28 

 
26 COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. Growth, Competitiveness, Employment: The 

Challenges and Ways Forward into the 21st Century - White Paper. Luxembourg, 1993. 
27 COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. Growth, Competitiveness, Employment: The 

Challenges and Ways Forward into the 21st Century - White Paper. Luxembourg, 1993, p. 92. Dostupné na: 

http://europa.eu/documentation/official-docs/white-papers/pdf/growth_wp_com_93_700_parts_a_b.pdf 
28 VLASÁK, Rudolf. Informační politika: minulost a současnost v Čechách a ve vyspělých demokraciích. 

Praha: ÚISK FF UK, 2011. 
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Bangemannova správa 

Prelomovým dokumentom pre začiatok budovania informačnej spoločnosti v 

Európskej únii sa neskôr stala práve Bangemannova správa29 diskutovaná v rámci 

summitu Európskej únie na ostrove Korfu v júni roku 1994. Ide o akčný plán európskych 

štátov, ktorý spracovala skupina odborníkov pre účely zasadnutia Európskej rady. 

Tvorcovia v ňom zostavili zoznam kľúčových odporúčaní a programov, ktorým by mala 

byť v rámci vytvárania globálnej informačnej spoločnosti venovaná pozornosť. Opatrenia 

boli adresované jednotlivým členským štátom, ale tiež centrálnej úrovni Európskej únie. V 

dokumente bol za prioritný označený program: Výmena údajov medzi úradmi správy. 30  

Bangemannova správa identifikuje v oblasti e-Governmentu 10 sfér pre aplikáciu 

princípov informačnej spoločnosti. Medzi nimi sú: podpora zamestnanosti v podobe tzv. 

teleworkingu – telepráce, diaľkové vzdelávanie, pokročilá cezhraničná sieť spájajúca 

univerzity a výskumné centrá v Európe, elektronický komunikačný systém pre cestnú a 

leteckú dopravu, elektronický zdravotnícky systém, elektronické zadávanie verejných 

zákaziek, elektronické služby pre malé a stredné podniky a v neposlednom rade oblasť 

elektronickej verejnej správy.31 Inštitucionálne bol tento základný dokument podporený 

koncom roka 1994 zriadením Úradu EÚ pre projekt informačnej spoločnosti.  

Na základe odporúčaní uvedených v Bangemannovej správe bol v júli roku 1994 

prijatý prvý Akčný plán Cesta Európy k informačnej spoločnosti. 32 Plán je zameraný na 

aktivity v štyroch základných oblastiach, ktorými sú: regulácia a právny rámec, informačné 

siete a ich obsah a služby, sociálne a kultúrne aspekty, propagácia informačnej spoločnosti. 

Za relevantné k problematike e-Governmentu možno považovať odporúčanie EÚ budovať 

európsku informačnú sieť pre úrady. Akčný plán je jedným z ďalších dokumentov, ktoré 

síce priamo neupravujú elektronickú verejnú správu, avšak prostredníctvom budovania 

informačnej spoločnosti priamo podmieňujú jej vznik a fungovanie v ďalšom období. 

Delorsova Biela kniha a Bangemannova správa spolu predstavujú základné 

materiály, ktorými Európska únia načrtla svoju budúcu informačnú politiku. V polovici 90-

tych rokov nazvala Európska komisia informačnou spoločnosťou svoju vtedajšiu politiku 

cieľavedomej premeny hospodársky zameranej spoločnosti na spoločnosť informačnú.  

 
29 EUROPEAN COMMISSION. Growth, Competitiveness, Employment - White paper follow-up. Report on 

Europe and the Global Information Society. Luxembourg, 1994. 
30 Dostupné na: http://www.echo.lu/eudocs/en/bangemann.html 
31 EUROPEAN COMMISSION. Growth, Competitiveness, Employment - White paper follow-up. Report on 

Europe and the Global Information Society. Luxembourg, 1994, p. 29-33. Dostupné na: 

http://aei.pitt.edu/1199/1/info_society_bangeman_report.pdf 
32 Europe's way to the Information Society. An Action Plan, COM(94) 347. 
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Následný vplyv týchto dokumentov na ďalšie kroky a iniciatívy EÚ možno pozorovať až 

takmer do konca 90. rokov, kedy došlo k schváleniu Lisabonskej stratégie.  

Najvyspelejšie krajiny sveta na summite G7 vo februári 1995 v Bruseli potvrdili 

nový trend vývoja spoločnosti smerujúci k celkovej informatizácii a usporiadali 

konferenciu s názvom Globálna informačná spoločnosť.33 Jednou z navrhovaných tém 

pre spoločnú implementáciu bol projekt Government On-line, ktorého hlavným cieľom 

bolo preskúmať možnosti a podporiť nárast využívania online technológií, aby 

administratívne činnosti boli vykonávané elektronicky.34 V súvislosti so závermi 

konferencie možno za významné považovať spustenie oficiálneho informačného portálu 

Európskej únie fungujúceho dodnes - Europa.eu.35  

 

Zelená kniha o informáciách verejného sektora 

Ďalším dokumentom, ktorý formoval právny rámec elektronickej verejnej správy, 

je Zelená kniha36 o informáciách verejného sektora37, ktorú vydala Európska únia 

v januári roku 1999 s cieľom stimulovať diskusie o dostupnosti a využívaní informácií 

v kontexte s ich prínosom pre ekonomický rast. Druhá kapitola s názvom Informačná 

spoločnosť a verejný sektor obsahovala tri podkapitoly zaoberajúce sa témou elektronickej 

verejnej správy. Dokument úvodom spomenul, že využívanie IKT nezlepšuje len vnútorné 

procesy verejnej správy, ale výrazne podporuje komunikáciu medzi rôznymi správnymi 

orgánmi, ako aj interakciu s občanmi a podnikateľmi. V Zelenej knihe o informáciách 

verejného sektora bol ďalej definovaný jeden z kľúčových prvkov e-Governmentu: orgány 

verejnej správy stávajú bližšími občanom a podnikateľom, čo vedie k lepším službám 

verejného sektora.38  

 
33 Bližšie o konferencii G7 Information Society Conference pozri:  

http://www.channelingreality.com/Digital_Treason/e-Gov/G7_Information_Society_Conference.pdf 
34 G7 Information Society Conference. Final report. Brussels, 1995, p. 47. Dostupné na: 

http://web.archive.org/web/20040228110345/http://europa.eu.int/ISPO/docs/intcoop/g8/is_pp_compl_report.

pdf 
35 Táto oficiálna webová lokalita Európskej únie je dostupná v 24 úradných jazykoch a poskytuje široké 

spektrum informačných služieb, napr. sprostredkovanie zamestnania, právne poradenstvo alebo služby 

zaisťujúce obojstrannú komunikáciu s orgánmi EÚ. Je dostupná na: http://europa.eu/ 
36 Zelené knihy sú vydávané Európskou komisiou s cieľom stimulovať diskusie v Európskej únii na určité 

zvolené témy. Komisia pozýva do dialógov relevantných partnerov, ktorí majú možnosť participovať 

v konzultačnom procese a vyjadrovať svoje názory o predložených návrhoch. Konzultácie môžu vyústiť do 

publikovania Bielej knihy, ktorá poskytuje praktické návrhy na uskutočnenie konkrétneho projektu. 
37 COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. Public Sector Information: A Key resource for 

Europe. Green Paper on Public Sector Information in the Information Society. Brussels, 1999. 
38 COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. Public Sector Information: A Key resource for 

Europe. Green Paper on Public Sector Information in the Information Society. Brussels, 1999, p. 8. 

Dostupné na: http://aei.pitt.edu/1168/1/public_sector_information_gp_COM_98_585.pdf 

http://europa.eu/
http://www.europskaunia.sk/europska_komisia
http://aei.pitt.edu/1168/1/public_sector_information_gp_COM_98_585.pdf
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Európska únia v tomto dokumente objasnila typológiu elektronických služieb, na 

základe ktorej sa elektronické služby začali členiť podľa funkcií na informačné, 

komunikačné a transakčné.39 Takto rozdelené  služby sa ďalej rozdeľujú podľa oblastí ich 

aplikácie, ktorými sú: 

1. oblasť každodenného života (napr. bývanie, práca, vzdelávanie, zdravie, šport),  

2. oblasť elektronickej podpory občanov a podnikateľov (napr. verejne dostupné 

registre, e-mailová komunikácia so zamestnancami úradov, aplikácie 

elektronických formulárov, informačný servis, elektronické podania), 

3. oblasť politickej participácie (napr. nástroje pre podporu rozhodovacieho 

procesu, elektronické voľby, poskytovanie znení zákonov, diskusia 

k vyhradeným otázkam, prieskumy verejnej mienky a petície).40 

  

Lisabonská stratégia  

V marci roku 2000 bola na zasadnutí Európskej rady v Lisabone schválená všetkými 

členskými štátmi Európskej únie komplexná stratégia pre rozvoj ekonomiky s výhľadom 

do roku 2010. Podľa miesta konania zasadnutia je predmetná stratégia označovaná ako tzv. 

Lisabonská stratégia.41 Východiskom pre tento krok bolo poznanie, že informatizácia má 

veľký význam pre ekonomický rast a zvýšenie zamestnanosti. Európska únia týmto aktom 

deklarovala úsilie nasledovať štáty USA a Japonsko, keď uviedla, že hlavným rámcom 

tejto iniciatívy je dosiahnuť konkurencieschopnosť znalostnej ekonomiky krajín EÚ 

v porovnaní s týmito dvomi vyspelými krajinami.  

 Lisabonská stratégia sa v procese informatizácie spoločnosti stala kľúčovým 

dokumentom, v ktorom Európska únia sformulovala svoj cieľ na najbližšie desaťročia, a to 

stať sa najkonkurencieschopnejšou ekonomikou na svete. Súčasťou tejto stratégie bola 

Iniciatíva eEurope - Informačná spoločnosť pre všetkých, na ktorú nadväzovali Akčný plán 

eEurope 2002 a Akčný plán eEurope 2005. Uvedené dokumenty sa v prevažnej miere 

venovali procesu informačnej spoločnosti vo všeobecnosti a okrajovo informatizácii 

verejnej správy, ktorá sa opakovane definovala ako neoddeliteľná súčasť  informačnej 

spoločnosti. 

 
39 Uvedené druhy služieb v súčasnosti predstavujú tri z piatich foriem e-Governmentu. 
40 ITA - Institute of Technology Assessment of the Austrian Academy of Sciences. Background Paper to 

“The Information Society, Bringing Administration Closer to the Citizens Conference.” November, 1998. 

Zdroj: COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES: Public Sector Information: A Key resource 

for Europe. Green Paper on Public Sector Information in the Information Society. Brussels, 1999, p. 8. 

Dostupné na: http://aei.pitt.edu/1168/1/public_sector_information_gp_COM_98_585.pdf 
41 THE EUROPEAN COUNCIL. Presidency Conclusions. Lisbon, 2000. 

http://aei.pitt.edu/1168/1/public_sector_information_gp_COM_98_585.pdf
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 Koncepčne bola stratégia postavená na troch pilieroch, ktoré predstavovali prioritné 

oblasti, a to ekonomický pilier, sociálny pilier a ekologický pilier. V súvislosti 

s problematikou e-Governmentu je najvýznamnejší ekonomický pilier, ktorého súčasťou 

boli opatrenia pre rozvoj informačnej spoločnosti v podobe Iniciatívy eEurope - 

Informačná spoločnosť pre všetkých.42 Tento dokument bol predstavený ešte v 

decembri roku 1999 na zasadnutí Európskej komisie v Helsinkách. Vtedajší predseda 

Európskej komisie Romano Prodi zdôraznil prínos budovania informačnej spoločnosti pre 

obyvateľov Európskej únie a na základe podrobnej analýzy predností a slabín stavu 

rozvoja e-ekonomiky v EÚ predniesol tri hlavné politické ciele iniciatívy: 

1. pripojiť všetkých občanov, domácnosti, podniky, školy a úrady do „digitálneho 

veku“, 

2. vytvoriť počítačovo gramotnú Európu, 

3. zabezpečiť, aby mal celý proces sociálnu dimenziu a vytváral dôveru občana.43 

 

Iniciatíva eEurope bola následne schválená na lisabonskom zasadnutí a stala sa 

kľúčovým nástrojom realizácie Lisabonskej stratégie v oblasti informačnej politiky. 

Konkrétne bol schválený zámer zostaviť akčný plán iniciatívy eEurope a došlo tiež 

k vymedzeniu desiatich hlavných priorít. Išlo predovšetkým o elektronizáciu rôznych 

oblastí, ako napr. e-Education, e-Working, e-Commerce, e-Health, e-Government a pod. 

Niekoľko mesiacov po lisabonskom stretnutí sa rozvinuli obdobné aktivity v 

krajinách strednej a východnej Európy. Na ministerskej konferencii vo Varšave v máji 

roku 2000 tieto krajiny uznali strategický cieľ stanovený Európskou úniou v Lisabone, 

odsúhlasili prijatie výzvy a rozhodli sa vyhlásiť Iniciatívu eEurope+.44 Táto iniciatíva je 

rámcovým akčným plánom korešpondujúcim s plánom eEurope, pričom pre kandidátske 

krajiny EÚ boli ciele doplnené o úlohy súvisiace s urýchlením implementácie základných 

pilierov informačnej spoločnosti. Vzhľadom na rôznu úroveň informatizácie, ekonomiky, 

technologického i personálneho potenciálu a pripravenosti na informačnú spoločnosť, 

každá z kandidátskych krajín si rozpracovala vlastný akčný plán realizácie Iniciatívy 

eEurope+. 

 
42 COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. eEurope: An Information Society For All. 

Brussels, 1999. Dostupné na: http://aei.pitt.edu/3532/1/3532.pdf 
43 COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. eEurope: An Information Society For All. 

Brussels, 1999, p. 2. 
44 Prepared by the Candidate Countries with the assistance of the European Commission. eEurope+: A 

cooperative effort to implement the Information Society in Europe. Dostupné na: 

http://akgul.bilkent.edu.tr/eu/eeurope_2003.pdf 
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Akčný plán eEurope 2002 

Na základe politickej Iniciatívy eEurope bol vypracovaný Akčný plán eEurope 

2002.45 Plán bol predstavený na zasadnutí Európskej rady v Santa Maria de Feira v júni 

roku 2000. Materiál rozoberal tri hlavné oblasti, v rámci ktorých nariadil radu opatrení pre 

rozvoj elektronického vzdelávania, obchodu či bezpečnosti elektronických služieb. Prvá 

oblasť sa týkala postupného zavádzania lacnejšieho, bezpečnejšieho a rýchlejšieho 

Internetu, druhá oblasť predstavovala investície do občanov a ich zručností. V súvislosti 

s témou tejto práce je však dôležitá tretia oblasť - stimulácia používania Internetu, a to 

najmä pre elektronický prístup k službám verejnej správy.46 Európska komisia v tomto 

pláne požadovala prehodnotenie procesov v štátnej správe v kontexte približovania sa 

správy občanom a znižovanie byrokratickej záťaže.  

V oblasti e-Governmentu ďalej komisia deklarovala vyvinúť v spolupráci s 

členskými štátmi maximálne úsilie pre dosiahnutie nasledujúcich cieľov: 

1. sprístupniť podstatné informácie z oblasti verejnej správy online, 

2. zjednodušiť administratívne procesy pre podnikateľov online, 

3. vytvoriť paneurópsky portál pre interaktívne služby verejnej správy, 

4. propagovať využívanie softvéru „open source“ 47 vo verejnom sektore, 

5. propagovať výmenu skúseností vo verejnej správe naprieč EÚ.48 

 

Zmyslom Akčného plánu eEurope 2002 bolo posilniť konkurencieschopnosť 

Európskej únie a zvýšiť kvalitu života jej občanov. Išlo o prvý akčný plán zo série akčných 

plánov, ktoré Európska komisia vydávala až do konca roku 2005.  

 

Akčný plán eEurope 2005 

Ďalším dôležitým krokom v procese vytvárania elektronickej verejnej správy bolo 

prijatie Akčného plánu eEurope 200549, ku ktorému došlo na rokovaní Rady Európskej 

 
45 COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. eEurope 2002 - An Information society for all - 

Draft Action Plan. Brussels, 2000. Dostupné na: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52000DC0330&from=EN 
46 COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. eEurope 2002 - An Information society for all - 

Draft Action Plan. Brussels, 2000, p. 21. 
47 Open source softvér je počítačový softvér s otvoreným zdrojovým kódom. Koncový používateľ musí mať 

právo tento softvér voľne používať, modifikovať a šíriť. Open source je vo všeobecnosti akákoľvek 

informácia dostupná verejnosti za podmienky, že možnosť jej slobodného šírenia zostane zachovaná.  
48 COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. eEurope 2002 - An Information society for all - 

Draft Action Plan. Brussels, 2000, p. 22. 
49 COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. eEurope 2005: An Information Society For All.  

Brussels, 2002.  
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únie v Seville v júni roku 2002. Dokument obsahoval zhrnutie pokroku dosiahnutého v 

rámci predchádzajúceho Akčného plánu eEurope 2002. V pláne eEurope 2005 sa 

konštatuje, že počet domácností s pripojením na Internet sa zdvojnásobil, ceny Internetu sa 

znížili, právny rámec elektronického obchodu bol z väčšej časti zavedený a počet služieb 

verejnej správy dostupných online sa zvýšil. 50  

Koncepcia nového programu nadväzovala na Akčný plán eEurope 2002 a vytýčila 

ďalšie strategické ciele do roku 2005. Išlo o štyri samostatné oblasti: 

1. moderné verejné služby zahŕňajúce e-Government, e-Learning, e-Health, 

2. dynamické prostredie pre e-Commerce, 

3. regulácia cien v oblasti sprístupňovania informačnej infraštruktúry, 

4. rozvoj bezpečnosti elektronických služieb.51 

 

V Akčnom pláne eEurope 2005 sa konštatovalo, že pre kandidátske aj členské štáty 

Európskej únie bude výzvou splniť ciele a uskutočniť opatrenia v ňom obsiahnuté. Išlo 

o návrh pre členské štáty, aby prijali konkrétne záväzky pre dlhšie časové obdobie.52 

 

Iniciatíva i2010 - Európska informačná spoločnosť pre rast a zamestnanosť  

V roku 2005 bola dovtedajšia Iniciatíva eEurope nahradená novým strategickým 

dokumentom s názvom Iniciatíva i2010 - Európska informačná spoločnosť pre rast 

a zamestnanosť.53 Dokument bol zverejnený Európskou komisiou v júni roku 2005. 

V marci nasledujúceho roku bola na základe rozhodnutia EK ustanovená skupina 

odborníkov pre poskytovanie poradenstva pri dodržiavaní a rozvoji stratégie. Skupina sa 

skladala zo zástupcov členských štátov EÚ, ktorí sa vo svojich krajinách mali zaoberať 

otázkami informačnej spoločnosti, tak aby mohli zaistiť koordináciu medzi vnútroštátnymi 

verejnými orgánmi činnými v rôznych oblastiach pôsobnosti iniciatívy. Iniciatíva i2010 

zabezpečila Európskej únii platformu pre budovanie informačnej spoločnosti pre obdobie 

rokov 2005 až 2010 a vyjadrila názor, že informačno-komunikačné technológie sú schopné 

vo veľkej miere prinášať prospech tak ekonomike, ako aj spoločnosti a životu jednotlivcov. 

V súvislosti s tým možno spomenúť, že štvrtina hrubého domáceho produktu Európskej 

 
50 COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. eEurope 2005: An Information Society For All.  

Brussels, 2002, p. 6. 
51 Tamtiež. 
52 Tamtiež. 
53 COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. i2010 – A European Information Society for 

growth and employment. Brussels, 2005.  

Dostupné na: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0229:FIN:EN:PDF 
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únie a 40 % rastu produktivity pochádza práve z oblasti IKT. Rozdiely hospodárskej 

výkonnosti medzi vyspelými krajinami je možné vysvetliť výškou investícií do oblasti IKT 

a ich výskumu, ako aj konkurencieschopnosťou informačnej spoločnosti a sektora médií. 54 

Na základe dôkladnej analýzy otázok týkajúcich sa informačnej spoločnosti a na základe 

predošlých iniciatív a nástrojov predstavila Európska komisia v Iniciatíve i2010 tri hlavné 

priority: 

1. vytvorenie jednotného európskeho informačného priestoru, 

2. zintenzívnenie inovácií a investícií v oblasti IKT, 

3. vybudovanie informačnej spoločnosti pre všetkých občanov. 55 

 

Problematika e-Governmentu je zahrnutá v tretej uvedenej priorite, a to pod 

kategóriou Lepšie verejné služby. Podľa zistení uverejnených v rozoberanej iniciatíve, 

verejné služby predstavujú najväčšiu časť európskeho hospodárstva. Zostávajúcim 

problémom je však zabezpečiť, aby boli tieto služby lepšie, prístupnejšie a hospodárnejšie. 

Prostredníctvom zavedenia verejných služieb založených na informačno-komunikačných 

technológiách sa dosiahol veľký pokrok. Úspech predstavuje napríklad elektronické 

daňové priznanie, vďaka ktorému sa každoročne ušetria milióny pracovných hodín. 56 

Iniciatíva i2010 v závere stanovila, aby členské štáty prostredníctvom národných 

programov reforiem, ktoré schvália do októbra roku 2005, určili priority v oblasti 

informačnej spoločnosti, a to v súlade s integrovanými usmerneniami pre rast 

a zamestnanosť. Jednotlivé členské štáty by mali vo svojich výročných správach o 

realizácií národných programov reforiem informovať o dosiahnutých úspechoch, a to v 

súlade s novým lisabonským cyklom správy a riadenia.  

 

Akčný plán elektronickej verejnej správy i2010 

Významnou a neoddeliteľnou súčasťou Iniciatívy i2010 je Akčný plán elektronickej 

verejnej správy (eGovernment) i2010: Urýchlenie elektronickej verejnej správy v Európe 

v prospech všetkých57 prijatý v apríli roku 2006. Členské štáty sa v ňom zaviazali plniť 

 
54 COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. i2010 – A European Information Society for 

growth and employment. Brussels, 2005, p. 3. 
55 COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. i2010 – A European Information Society for 

growth and employment. Brussels, 2005, p. 4. 
56 COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. i2010 – A European Information Society for 

growth and employment. Brussels, 2005, p. 11. 
57 COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. i2010 eGovernment Action Plan: Accelerating 

eGovernment in Europe for the Benefit of All. Brussels, 2006. Dostupné na: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0173:FIN:EN:PDF 
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úlohy všeobecne prístupnej elektronickej verejnej správy a zabezpečiť, aby do roku 2010 

všetci občania využívali vo veľkej miere výhody elektronickej verejnej správy a aby 

európska verejná správa poskytovala verejnosti prístupnejšie a dôveryhodnejšie informácie 

a služby, a to všetko prostredníctvom inovačného využívania informačno-komunikačných 

technológií.58 Európska únia uvádza konkrétne pozitívne príklady:  

Úspech a potenciál elektronickej verejnej správy sa už jasne prejavuje v niekoľkých 

štátoch EÚ, ktoré patria medzi svetovú špičku. Elektronické faktúry v Dánsku usporia 

daňovníkom 150 miliónov EUR a podnikateľom 50 miliónov EUR ročne. Ak by sa zaviedli 

v celej EÚ, ročné úspory by mohli presiahnuť 50 miliárd EUR. Zdravotne postihnuté osoby 

v Belgicku teraz môžu získať výhody cez Internet za niekoľko sekúnd, kým predtým to 

trvalo 3 až 4 týždne. Takáto úspora času a pohodlný prístup sa môžu rozšíriť a prinášať 

výhody všetkým občanom Európy v mnohých oblastiach verejných služieb.59 

Akčný plán i2010, rovnako ako predchádzajúce strategické dokumenty, označil 

určité otázky a problémy za prioritné. V tomto prípade sa však akčný plán sústreďuje na 

päť špecifických úloh súvisiacich s elektronickou verejnou správou, ktorými sú:  

1. nijaký občan nezostane bokom (eliminácia tzv. javu digitálnej priepasti), 

2. zvýšená účinnosť a efektivita v praxi (zníženie byrokracie), 

3. realizácia kľúčových predpokladov (elektronická archivácia, overovanie 

pravosti dokumentov, správa elektronickej identifikácie pre prístup k službám), 

4. zvýšená participácia a demokratické rozhodovanie (e-Demokracia), 

5. implementácia služieb so širokým dopadom (online verejné obstarávanie).60 

Akčný plán vychádzal najmä z Vyhlásenia ministrov prijatého na tretej ministerskej 

konferencii o elektronickej verejnej správe, ktorá sa uskutočnila v Manchestri v novembri 

roku 2005. 61 V tomto vyhlásení sa uvádzajú jasné očakávania rozšírených a merateľných 

výhod elektronickej verejnej správy v roku 2010. Prvá z ministerských konferencií na tému 

e-Government sa konala ešte v novembri roku 2001 v Bruseli. Aktuálne témy a problémy 

sa potom začali diskutovať v dvojročných cykloch na ďalších ministerských 

konferenciách, a to v júli 2003 v talianskom Como, v novembri 2005 v Manchestri, v 

septembri 2007 v Lisabone a  v novembri 2010 v Malmö. 

 
58 COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. i2010 eGovernment Action Plan: Accelerating 

eGovernment in Europe for the Benefit of All. Brussels, 2006, p. 3, 4. 
59 COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. i2010 eGovernment Action Plan: Accelerating 

eGovernment in Europe for the Benefit of All. Brussels, 2006, p. 3. 
60 COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. i2010 eGovernment Action Plan: Accelerating 

eGovernment in Europe for the Benefit of All. Brussels, 2006, p. 34. 
61 Bližšie o konferencii e-Government dostupné na: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/ministerial-

conference-egovernment-manchester-uk-november-2005 
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Európa 2020 - Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho 

rastu 

Ďalším dokumentom, novšieho dátumu, pre oblasť informatizácie spoločnosti je 

Európa 2020 - Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho 

rastu62, ktorá predstavuje pokračovanie doterajšej lisabonskej stratégie rastu a 

zamestnanosti. Je zameraná na vymedzenie kľúčovej úlohy, ktorou je maximalizácia 

využívania informačno-komunikačných technológií. Aby bola Stratégia EÚ 2020 úspešná, 

musí sa vyvarovať najväčších nedostatkov svojej predchodkyne. Medzi ne patrí 

neuspokojivá implementácia reforiem zlyhávajúca na nedostatočnom osvojení, slabých 

riadiacich štruktúrach a neefektívnej komunikácii.63 Jednou zo siedmich hlavných oblastí 

súčasnej stratégie je Digitálna agenda 2010-2015 prijatá v Bruseli v auguste roku 2010. 

Ide o novú agendu Európskej únie, ktorá tvorí rámec pre celkovú politiku v digitálnej 

oblasti.  

Jedným z hlavných bodov Digitálnej agendy 2010-2015 je Elektronická štátna 

správa. Tvorcovia v dokumente uvádzajú, že napriek vysokej dostupnosti elektronických 

služieb verejnej správy, ešte stále existujú značné rozdiely medzi jednotlivými štátmi EÚ 

a občania využívajú tieto služby len v malej miere. V roku 2009 využívalo Internet na 

prístup k službám elektronickej štátnej správy iba 38 % občanov EÚ v porovnaní so 72 % 

podnikov.64 Zaujímavosťou je, že Európska únia v Digitálnej agende predpokladá 

elektronické služby štátnej správy na cezhraničnej úrovni. Avšak na to, aby mohli 

vzniknúť a byť zavedené, je potrebná lepšia administratívna spolupráca v celej Európe, 

kam patrí bezproblémové elektronické verejné obstarávanie, praktická elektronická 

identifikácia a elektronické overovanie totožnosti  vrátane vzájomného uznávania 

overovania.65  

Európske vlády sa zaviazali, že do roku 2015 rozšíria služby elektronickej verejnej 

správy, ktoré budú orientované na užívateľa. Podľa európskych predstaviteľov môžu IKT 

v dobe značne obmedzených verejných zdrojov pomôcť verejnému sektoru nájsť 

inovatívne spôsoby poskytovania služieb a pritom zvýšiť účinnosť a obmedziť náklady.  

 

 

 
62 EUROPEAN COMMISSION. EUROPE 2020 - A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. 

Brussels, 2010.  

Dostupné na: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF 
63 Dostupné na: http://www.informatizacia.sk/strategia-europa-2020/6805s 
64 EURÓPSKA KOMISIA. Digitálna agenda pre Európu. Brusel, 2010, s. 35. 
65 EURÓPSKA KOMISIA. Digitálna agenda pre Európu. Brusel, 2010, s. 36. 
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Európsky akčný plán eGovernment 2011-2015 

Významnou obsahovou súčasťou Digitálnej agendy 2010-2015 je Európsky akčný 

plán eGovernment 2011-2015 – Využívanie IKT na podporu inteligentnej, udržateľnej 

a inovatívnej verejnej správy.66 Tento akčný plán vychádza zo záverov piatej ministerskej 

konferencie o elektronickej verejnej správe konanej v novembri roku 2010 v Malmö 

a nastoľuje program spolupráce s verejnými orgánmi členských štátov EÚ na rozšírení 

a zlepšení služieb poskytovaných cez Internet. Európska komisia počíta v oblasti 

elektronickej verejnej správy so zavedením 40 opatrení v priebehu piatich rokov, ktoré 

umožnia občanom a podnikateľom používať online nástroje, a to napríklad pri registrácii 

podniku, podaní žiadosti o sociálne a nemocenské dávky a ich čerpaní alebo zápise na 

univerzitu. V akčnom pláne sa opätovne deklaruje úsilie o posilnenie 

konkurencieschopnosti Európy s dodatkom, že elektronizácia umožní orgánom verejnej 

správy poskytovať v dobe rozpočtových škrtov lepšie služby s nižšími nákladmi.67  

Opatrenia akčného plánu sa rozdeľujú do štyroch okruhov: 

1. posilnenie role užívateľa (opakované použitie informácií verejného sektora68, 

zlepšenie transparentnosti, zapojenie občanov a podnikateľov do procesu tvorby 

politiky), 

2. vnútorný trh (osobná mobilita, hladko fungujúce služby pre podnikateľov, 

zavádzanie cezhraničných služieb v celej EÚ), 

3. účinnosť a výkonnosť orgánov verejnej správy (zlepšenie organizačných 

procesov, zníženie administratívnej záťaže, „zelená správa“69), 

4. zaistenie predpokladov rozvoja elektronickej verejnej správy (interoperabilita, 

zaistenie kľúčových prostriedkov, napr. elektronický podpis, elektronická 

identifikácia a elektronická autentifikácia).70 

 

 

 
66 EUROPEAN COMMISSION. The European eGovernment Action Plan 2011-2015 - Harnessing ICT to 

promote smart, sustainable & innovative Government. Brussels, 2010. Dostupné na: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0743:FIN:EN:PDF 
67 Bližšie pozri: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-1718_cs.htm 
68 Opakované použitie informácií verejného sektora je upravené samostatne v novej Smernici EP a Rady 

2013/37/EU, ktorou sa mení smernica 2003/98/ES o opakovanom použití informácií verejného sektora. 
69 „Zelená správa“ zavádza napríklad elektronické archivovanie či využívanie videokonferencií namiesto 

cestovania. 
70 EUROPEAN COMMISSION. The European eGovernment Action Plan 2011-2015 - Harnessing ICT to 

promote smart, sustainable & innovative Government. Brussels, 2010, p. 3. 
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Pre účely tejto učebnice sme vybrali niekoľko konkrétnych príkladov opatrení 

aktuálneho akčného plánu e-Government, ktoré mali byť zavedené do konca roku 2015: 

1. zavedenie poskytovania údajov orgánom verejnej správy iba raz s cieľom 

predísť nutnosti opakovane predkladať informácie rôznym úradom, 

2. vytvorenie celoeurópskeho používania národnej elektronickej totožnosti 

s cieľom zjednodušiť cezhraničné postupy,  

3. možnosť občanov a podnikateľov sledovať v reálnom čase stav vybavenia 

záležitostí na orgáne verejnej správy, 

4. prispôsobenie služieb tak, aby lepšie zodpovedali skutočným potrebám 

užívateľov, napr. zaistenie bezpečného digitálneho doručenia dokumentov, 

5. sprístupnenie údajov k ich opätovnému využitiu tretími stranami 71 s cieľom 

vytvárať nové verejné služby a aplikácie, napr. mapy do navigačných systémov 

alebo aplikácie s cestovnými informáciami.72 

 

Stratégia pre jednotný digitálny trh v Európe  

 Jedným z najaktuálnejších strategických dokumentov je Stratégia pre jednotný 

digitálny trh v Európe, v ktorom sa oznámil začiatok nového Akčného plánu EÚ pre 

elektronickú verejnú správu na roky 2016 – 2020. Cieľom najnovšieho akčného plánu je 

odstrániť existujúce digitálne prekážky na ceste k jednotnému digitálnemu trhu a zabrániť 

ďalšej roztrieštenosti v kontexte modernizácie verejnej správy. Zatiaľ čo predchádzajúce 

dokumenty predstavovali nástroje a návody pre vznik a rozvoj elektronickej verejnej 

správy v jednotlivých členských štátoch, najnovšia stratégia sa spolu s akčným plánom 

zameriavajú na vznik elektronických verejných služieb, ktoré majú byť bezhraničné, 

personalizované, ľahko používateľné, komplexné a pre všetkých občanov a podniky 

v Európskej únii. Možnosť Európanov využívať elektronické služby verejnej správy 

cezhranične považujeme za ďalší stupeň rozvoja elektronickej verejnej správy.  

 

 
71 Ide o opakované použitie informácií verejného sektora. Pozri Smernica EP a Rady 2013/37/EU, ktorou sa 

mení smernica 2003/98/ES o opakovanom použití informácií verejného sektora. 
72 EUROPEAN COMMISSION. The European eGovernment Action Plan 2011-2015 - Harnessing ICT to 

promote smart, sustainable & innovative Government. Brussels, 2010. 
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2.1.2 Právna úprava Európskej únie 

Okrem európskych strategických dokumentov, ktoré formujú právny vývoj 

informačnej spoločnosti a elektronizácie verejnej správy, je dôležité analyzovať tiež 

legislatívu Európskej únie v tejto oblasti.  

Legislatívny rámec Európskej únie, ktorý sa dotýka informatizácie verejnej správy, 

je pomerne široký a zahŕňa veľké množstvo právnych aktov. Niektoré z nich sú zamerané 

všeobecne na podporu budovania informačnej spoločnosti a niektoré rozoberajú konkrétne 

elektronickú verejnú správu a cezhraničné elektronické služby, ale taktiež súvisiace otázky 

ako elektronický podpis či ochranu osobných údajov. Vybrané legislatívne akty možno 

chronologicky usporiadať nasledovne: 

 

Tabuľka č. 2 – Legislatívne akty Európskej únie 

Názov dokumentu Rok prijatia 

Vzorový zákon UNCITRAL o elektronickom obchode a Smernica 

2000/31/ES z 8. júna 2000 o  určitých právnych aspektoch služieb 

informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom 

obchode  

1996 a 2000 

Vzorový zákon UNCITRAL o elektronickom podpise a Smernica 

1999/93/ES z 13. decembra 1999 o rámci spoločenstva pre 

elektronické podpisy  

1999 

Smernica 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom 

trhu 

2006 

Nariadenie EP a Rady 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej 

identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na 

vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES 

2014 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Vzorový zákon UNCITRAL o elektronickom obchode a Smernica 2000/31/ES z 8. 

júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na 

vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode  

Zaradenie týchto dokumentov do výberu legislatívy EÚ pre oblasť informatizácie 

verejnej správy považujeme za dôležité, pretože sa v nich prvýkrát spomína 

problematika elektronickej komunikácie. Prijatiu uvedenej smernice predchádzala 

aktivita Komisie Organizácie spojených národov pre medzinárodné obchodné právo 

(UNCITRAL), ktorá v roku 1996 uverejnila Vzorový zákon o elektronickom obchode. 

Tento bol v roku 2001 nasledovaný Vzorovým zákonom o elektronickom podpise. Už zo 

http://www.informatizacia.sk/ext_dok-smernica_es_2000-31_o_el_obchode/6402c
http://www.informatizacia.sk/ext_dok-smernica_es_2000-31_o_el_obchode/6402c
http://www.informatizacia.sk/ext_dok-smernica_es_1999_93_epodpis/717c
http://www.informatizacia.sk/ext_dok-smernica_es_1999_93_epodpis/717c
http://www.informatizacia.sk/ext_dok-smernica_es_1999_93_epodpis/717c
http://www.informatizacia.sk/ext_dok-nariadenie_ep_a_rady_910-2014_eidas/18929c
http://www.informatizacia.sk/ext_dok-nariadenie_ep_a_rady_910-2014_eidas/18929c
http://www.informatizacia.sk/ext_dok-nariadenie_ep_a_rady_910-2014_eidas/18929c
http://www.informatizacia.sk/ext_dok-smernica_es_2000-31_o_el_obchode/6402c
http://www.informatizacia.sk/ext_dok-smernica_es_2000-31_o_el_obchode/6402c
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samotných názvov týchto materiálov vyplýva, že nešlo o záväzné právne akty, ale skôr 

o odporúčania. Základnú úpravu právnych otázok spojených s problematikou e-

Governmentu, možno datovať práve do tohto obdobia. Vzorový zákon o elektronickom 

obchode je od svojho vzniku inšpiráciou pre najrozvinutejšie štáty sveta pri príprave 

národných legislatív. Vychádzala z neho i Európska komisia pri tvorbe európskej 

legislatívy riešiacej niektoré otázky elektronickej komunikácie.73 Vzorový zákon o 

elektronickom obchode ustanovil v článku 9 ods. 2 všeobecné podmienky ovplyvňujúce 

plné právne účinky/právnu silu elektronických dokumentov. Toto ustanovenie kladie dôraz 

na zaistenie integrity informácií, autentickosť pôvodcu a na dôveryhodnosť procesov 

vytvárania, ukladania a komunikácie dátovými správami. Splnenie týchto podmienok je do 

značnej miery ovplyvnené požiadavkami na dôveryhodný elektronický podpis. Tieto 

požiadavky sú uvedené v článku sedem. Vzorový zákon  o elektronickom obchode už 

v roku 1996 upravil elektronickú transformáciu a archiváciu dokumentov a ustanovil 

základné požiadavky na dátovú správu.74 Vo všetkých uvedených prípadoch ide o dôležité 

čiastkové body, bez ktorých nie je možné uvažovať o elektronickej verejnej správe.  

 

Vzorový zákon UNCITRAL o elektronickom podpise a Smernica 1999/93/ES z 13. 

decembra 1999 o rámci spoločenstva pre elektronické podpisy  

Vzorový zákon UNCITRAL o elektronickom podpise (ďalej tiež ako „Vzorový 

zákon o elektronickom podpise“) a  Smernica 1999/93/ES z 13. decembra 1999 o rámci 

spoločenstva pre elektronické podpisy (ďalej tiež ako „Smernica o rámci pre elektronické 

podpisy“) boli vytvorené na nadnárodnej úrovni ako pomôcky pre zjednodušenie procesu 

prijímania národných zákonov o elektronickom podpise a ich lepšej interoperability. Štáty 

Európskej únie sa totiž zhodli v tom, že elektronická komunikácia, aj v rámci verejnej 

správy, nevyhnutne vyžaduje fungujúci inštitút elektronického podpisu a súvisiace služby, 

ktoré umožnia overovanie pravosti dát. Vzorový zákon o elektronickom podpise mal pre 

jednotlivé členské štáty len odporúčací charakter. Jeho hlavným účelom bolo zaistiť 

kritérium stanovené ešte v článku 7 Vzorového zákona UNCITRAL o elektronickom 

obchode, ktorý sledoval zjednodušenie podmienok pre elektronický obchod, a to 

prostredníctvom zrovnoprávnenia klasického papierového dokumentu s dokumentom 

elektronickým. Ďalšia výrazná zmena spočívala v zavedení nového pojmu elektronický 

 
73 Dostupné na: http://alenasudovapospichalova.webnode.cz/legislativa-egovernment/ 
74 Bližie pozri UNCITRAL. Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment. Vienna, 1996. 

Dostupné na: http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/05-89450_Ebook.pdf 

http://www.informatizacia.sk/ext_dok-smernica_es_1999_93_epodpis/717c
http://www.informatizacia.sk/ext_dok-smernica_es_1999_93_epodpis/717c
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podpis, ktorý nahradil dovtedajšie pomenovanie digitálny podpis.75 Hlavné ciele 

Vzorového návrhu o elektronickom podpise ďalej rozvinula Smernica o rámci 

pre elektronické podpisy, ktorá nemala priamu právnu účinnosť, ale spájala sa s ňou 

povinnosť členských štátov implementovať jej obsah do svojich legislatívnych poriadkov. 

Konkrétne, členské krajiny mali podľa článku 13 ods. 1 tejto smernice prijať zákony, iné 

právne predpisy a správne opatrenia, ktoré budú v súlade so smernicou do 19. júla 2001.76 

Napriek skutočnosti, že diskusie a aktivity v súvislosti s elektronickým podpisom boli 

zahájené za účelom elektronického obchodovania, elektronický podpis predstavuje jeden 

z kľúčových aspektov informatizácie verejnej správy. Ide totiž o jednu z 

metód autentifikácie totožnosti vo virtuálnom prostredí. Elektronické podpisy sa podľa 

uvedenej smernice mali používať vo verejnom sektore v rámci orgánov štátnej správy 

krajín a v styku takýchto orgánov s občanmi a hospodárskymi subjektmi, napríklad v 

systémoch verejného obstarávania, daňovej správy, zdravotníctva a justície.  

 

Smernica 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu77 

 Do rámca právneho vývoja elektronickej verejnej správy možno zaradiť aj 

Smernicu 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu. Jej zámerom 

bolo vytvoriť priestor pre zlepšenie podmienok z hľadiska prístupu k službám, 

administratívnej spolupráce príslušných orgánov na vnútornom trhu a prístupu 

k informáciám v oblasti poskytovania služieb. V súvislosti s informatizáciou verejnej 

správy išlo najmä o zriadenie miest jednotného kontaktu a zabezpečenie administratívnej 

spolupráce. Miesta jednotného kontaktu zohrávajú dôležitú úlohu pri zjednodušení 

administratívnych postupov a poskytovaní pomoci.78 

 

 

 
75 GREGUŠOVÁ, Daniela. Elektronický podpis a jeho právne aspekty. In: Justičná revue. 2003, roč. 55, č. 1, 

s. 32. 
76 Článok 13 ods. 1 Smernice o rámci pre elektronické podpisy.  
77 Slovenská republika implementovala Smernicu o službách na vnútornom trhu do svojho právneho 

poriadku prostredníctvom Zákona č. 136/2010 Z. z. o službách vnútorného trhu a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 
78 Úlohy a príslušnosť jednotného kontaktného miesta upravuje pomocou sprievodnej novelizácie Zákon č. 

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon). 

http://www.informatizacia.sk/ext_dok-smernica_es_1999_93_epodpis/717c
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Nariadenie EP a Rady 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a 

dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení 

smernice 1999/93/ES 

 Najnovším legislatívnym aktom Európskej únie na poli informačnej spoločnosti 

a informatizácie verejnej správy je Nariadenie EP a Rady 910/2014 z 23. júla 2014 o 

elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na 

vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (ďalej tiež ako „Nariadenie 

o elektronickej identifikácii“ alebo „Nariadenie eIDAS“). Anglický názov znie Regulation 

(EU) No 910/2014 of the European parliament and of the Council of 23 July 2014 on 

electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market 

and repealing Directive 1999/93/EC.79 Ako už z názvu vyplýva, tento dokument zrušuje 

Smernicu o rámci pre elektronické podpisy, a to s účinnosťou od 1. júla 2016. Európska 

únia zastáva názor, že budovanie dôvery v priestore online, je kľúčovým predpokladom 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja spoločnosti. Spotrebitelia, podnikatelia a orgány 

verejnej správy však pociťovali nedostatok právnej istoty, čo spôsobilo ich váhanie 

s realizáciou nových elektronických služieb. Z toho dôvodu bolo prijaté nové nariadenie, 

ktorého cieľom je posilniť dôveru pri elektronických úkonoch, a to zabezpečením 

spoločného právneho základu pre bezpečné elektronické interakcie medzi občanmi, 

podnikmi a orgánmi verejnej správy, čím sa zvýši účinnosť verejných i súkromných online 

služieb. Európska rada vo svojich záveroch z 27. mája 2011 vyzvala Európsku komisiu, 

aby prispela k jednotnému digitálnemu trhu vytvorením vhodných podmienok pre 

vzájomné interoperabilné služby elektronickej verejnej správy v celej Európskej únii, a to 

uznávaním kľúčových cezhraničných prostriedkov. Tieto zároveň predstavujú hlavné 

obsahové súčasti Nariadenia eIDAS, ktorými sú: 

- elektronická identifikácia,  

- elektronické dokumenty,  

- elektronické podpisy,  

- elektronické doručovacie služby.80  

 

 
79 Originálny názov uvádzame preto, lebo sa domnievame, že oficiálny slovenský preklad je nepresný. Trust 

services totiž nechápeme ako služby, ktoré by mali fungovať dôveryhodne, ale ako služby, ktoré slúžia 

k vytváraniu dôvery v niečo iné, napríklad v elektronické transakcie.  
80 Článok 5 Nariadenia  o elektronickej identifikácii.  

http://www.informatizacia.sk/ext_dok-nariadenie_ep_a_rady_910-2014_eidas/18929c
http://www.informatizacia.sk/ext_dok-nariadenie_ep_a_rady_910-2014_eidas/18929c
http://www.informatizacia.sk/ext_dok-nariadenie_ep_a_rady_910-2014_eidas/18929c
http://www.informatizacia.sk/ext_dok-nariadenie_ep_a_rady_910-2014_eidas/18929c
http://www.informatizacia.sk/ext_dok-nariadenie_ep_a_rady_910-2014_eidas/18929c
http://www.informatizacia.sk/ext_dok-nariadenie_ep_a_rady_910-2014_eidas/18929c
http://www.informatizacia.sk/ext_dok-nariadenie_ep_a_rady_910-2014_eidas/18929c
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Európska únia predmetným nariadením vyjadruje svoje úsilie posunúť informačnú 

spoločnosť o čosi ďalej. Jej zámerom je poskytnúť občanom Európskej únie možnosť 

využívať online služby verejnej správy v rámci celej únie. Vo väčšine prípadov sa totiž 

občania nemohli elektronicky identifikovať v inom členskom štáte, pretože vnútroštátne 

schémy v ich krajine neboli uznané v iných členských štátoch. Táto elektronická bariéra 

bránila poskytovateľom služieb využívať výhody vnútorného trhu v plnej miere. Vzájomne 

uznávané prostriedky elektronickej identifikácie majú uľahčiť cezhraničné poskytovanie 

početných služieb na vnútornom trhu a umožniť podnikom pôsobiť na cezhraničnom 

základe bez toho, aby čelili mnohým prekážkam pri interakcii s orgánmi verejnej správy.81  

V porovnaní s predchádzajúcou smernicou možno konštatovať, že zmeny nastali 

najmä v možnosti vzájomného uznávania elektronickej identifikácie v rámci členských 

štátov Európskej únie.82 Kvalifikovaný elektronický podpis, ktorý je založený na 

kvalifikovanom certifikáte a je vydaný v jednom členskom štáte sa uznáva ako 

kvalifikovaný elektronický podpis vo všetkých ostatných členských štátoch. V  nariadení 

sa tiež opätovne deklaruje, že právny účinok kvalifikovaného elektronického podpisu je 

totožný ako právny účinok vlastnoručne vyhotoveného podpisu. Samotné definície 

elektronického podpisu a zdokonaleného elektronického podpisu sa v týchto dvoch 

dokumentoch zásadne neodlišujú.83 

Nariadenie o elektronickej identifikácii prichádza s určitými požiadavkami na 

fungovanie národných systémov elektronickej identifikácie, ale nepožaduje, aby išlo 

o rovnaké riešenia vo všetkých členských štátoch. Európska únia zaviedla povinnosť štátov 

nahlásiť svoje schémy elektronickej identifikácie, a to podľa podmienok uvedených v 

článku 9 nariadenia. To znamená, že každý štát je oprávnený si ponechať svoje doterajšie 

riešenia, avšak tieto musí oznamovať ostatným členským štátom. Na to nadväzuje 

povinnosť krajín uznať takto notifikované riešenia a umožniť ich použitie všade tam, kde 

sami používajú elektronickú identifikáciu. Tým sa má dosiahnuť najvyššia možná miera 

vzájomnej interoperability pri cezhraničnom styku.  

 

 

 

 
81 Článok 9 Nariadenia o elektronickej identifikácii. 
82 Bližšie o vzájomnom uznávaní pozri článok 6 Nariadenia o elektronickej identifikácii. 
83 Porovnaj článok 26 Nariadenia o elektronickej identifikácii  a článok 2 ods. 2 Smernice o rámci 

pre elektronické podpisy. 
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2.2 Slovenská cesta 

Napriek skutočnosti, že počiatočné myšlienky o elektronických verejných službách 

nachádzame v Spojených štátoch amerických, pre budovanie elektronickej verejnej správy 

v Slovenskej republike sú viac smerodajné aktivity Európskej únie, ktoré výrazným 

spôsobom ovplyvňujú vývoj procesu informatizácie verejnej správy na Slovensku.  

 

2.2.1 Nelegislatívne dokumenty Slovenskej republiky 

Strategické dokumenty tvoria rukoväť správneho zavádzania elektronickej verejnej 

správy od základných rámcových okruhov až po detailné kroky. Po vzniku samostatnej 

Slovenskej republiky nebola v prvých rokoch jej existencie vytvorená žiadna ucelená 

stratégia upravujúca sféru e-Governmentu. Kľúčovým impulzom pre prípravu 

strategických dokumentov bol až prístupový proces Slovenska do Európskej únie. Od 

roku 2001 došlo k prijatiu viacerých dokumentov zaoberajúcich sa problematikou 

informatizácie spoločnosti, ktorými Slovenská republika deklarovala, že budovanie 

informačnej spoločnosti a jednej z jej kľúčových oblastí - e-Governmentu, sa stane jednou 

z jej hlavných priorít. Strategické dokumenty vyplývali z európskych stratégií, realizovali 

sa prostredníctvom krátkodobých akčných plánov a poskytovali návrhy, ako koncepčne 

budovať elektronickú verejnú správu prostredníctvom zavádzania elektronických služieb.  

Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľadne a chronologicky usporiadané dokumenty 

nelegislatíveho charakteru týkajúce sa tak procesu budovania informačnej spoločnosti, ako 

aj zavádzania prvkov elektronickej verejnej správy.  

 

Tabuľka č. 3 – Nelegislatívne dokumenty Slovenskej republiky 

Názov dokumentu Rok prijatia 

Politika informatizácie spoločnosti v Slovenskej republike 2001 

Stratégia informatizácie spoločnosti v podmienkach Slovenskej republiky 2004 

Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010 2005 

Cestovná mapa zavádzania elektronických služieb verejnej správy 2005 

Národná stratégia Slovenskej republiky pre digitálnu integráciu 2008 

Národná stratégia pre informačnú bezpečnosť SR 2008 

Stratégia informatizácie verejnej správy 2008 

http://www.informatizacia.sk/starsie-/11147s#Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010
http://www.informatizacia.sk/starsie-/11147s#Cestovná mapa zavádzania elektronických služieb verejnej správy
http://www.informatizacia.sk/aktualne-/11146s#Národná stratégia Slovenskej republiky pre digitálnu integráciu
http://www.informatizacia.sk/aktualne-/11146s#Národná stratégia pre informačnú bezpečnosť SR
http://www.informatizacia.sk/aktualne-/11146s#Stratégia informatizácie verejnej správy
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Národná koncepcia informatizácie verejnej správy 2008 

Koncepcia využívania softvérových produktov vo verejnej správe 2009 

Stratégia informatizácie spoločnosti na roky 2009 - 2013 2009 

Digitálna agenda pre Európu v podmienkach SR 2011 

Revízia budovania eGovernmentu 2011 

Návrh centralizácie a rozvoja dátových centier v štátnej správe 2014 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Politika informatizácie spoločnosti v Slovenskej republike 

 Politika informatizácie spoločnosti v Slovenskej republike84 (ďalej tiež ako 

„Politika informatizácie spoločnosti“ alebo „politika“) vyplýva z Iniciatívy eEurope+ 

a predstavuje východiskový dokument v oblasti informatizácie spoločnosti na Slovensku. 

Jej súčasťou bol plán pre najbližšie obdobie, a to rozpracovanie Iniciatívy eEurope+ pre 

podmienky Slovenskej republiky. Konkrétnym cieľom politiky bolo vypracovať dlhodobú 

Stratégiu informatizácie spoločnosti v Slovenskej republike a zabezpečiť jej následnú 

realizáciu pomocou krátkodobých akčných plánov a strednodobých programov. Dokument 

bol schválený uznesením vlády č. 522/2001, na základe ktorého sa Slovensko oficiálne 

prihlásilo k programu kandidátskych krajín eEurope+.  

Politika informatizácie spoločnosti sa ako jeden z prvých oficiálnych štátnych 

dokumentov zaoberá aplikáciou IKT do verejnej správy za účelom zefektívnenia jej 

hlavného poslania, ktorým je služba občanom a podnikateľom. Pre účel sprístupňovania 

základných elektronických služieb verejnej správy bolo potrebné vytvoriť: 

- systém elektronických identifikačných preukazov totožnosti, 

- jednotný vstupný portál umožňujúci prístup k webovým stránkam orgánov, 

- systém poskytovania integrovaných elektronických služieb občanom,  

- vyššiu bezpečnosť Internetu pri poskytovaní služieb,  

- možnosť poskytovania elektronických služieb aj tým občanom, ktorí nemajú 

prístup k Internetu (vybudovaním siete informačných, resp. servisných kioskov 

prepojených na sieť verejnej správy). 85 

 
84 MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY v spolupráci so Slovenskou informatickou 

spoločnosťou a Inštitútom informatiky a štatistiky. Politika informatizácie spoločnosti v Slovenskej 

republike. Bratislava, 2001. Dostupné na: http://www.informatizacia.sk/starsie-/11147s#Politika 

informatizácie spoločnosti v SR 
85 MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY v spolupráci so Slovenskou informatickou 

spoločnosťou a Inštitútom informatiky a štatistiky. Politika informatizácie spoločnosti v Slovenskej 

republike. Bratislava, 2001. 

http://www.informatizacia.sk/aktualne-/11146s#Národná koncepcia informatizácie vrejnej správy
http://www.informatizacia.sk/aktualne-/11146s#Koncepcia využívania softvérových produktov vo verejnej správe
http://www.informatizacia.sk/aktualne-/11146s#Stratégia informatizácie spoločnosti na roky 2009 - 2013
http://www.informatizacia.sk/aktualne-/11146s#Digitálna agenda pre Európu v podmienkach SR
http://www.informatizacia.sk/aktualne-/11146s#revizia eGov
http://www.informatizacia.sk/aktualne-/11146s#Návrh centralizácie a rozvoja dátových centier v štátnej správe


35 

 

Cestovná mapa zavádzania elektronických služieb verejnej správy 

Ďalším nadväzujúcim dokumentom, ktorý bol vypracovaný na základe Stratégie 

informatizácie spoločnosti a Stratégie konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010 bola 

Cestovná mapa zavádzania elektronických služieb verejnej správy86 (ďalej tiež ako 

„Cestovná mapa“). Ide o významný strategický dokument, ktorý poskytuje návrhy, ako 

možno koncepčne budovať elektronickú verejnú správu na Slovensku prostredníctvom 

zavádzania elektronických služieb. Súčasťou návrhu je časový harmonogram 

implementácie všetkých činností, ktoré budú v budúcnosti ponúknuté orgánom verejnej 

správy, občanom a podnikateľom v elektronickej podobe. Vláda Slovenskej republiky 

prijala Cestovnú mapu v roku 2005 uznesením č. 837/2005. Metodika zavádzania 

elektronických služieb navrhnutá v Cestovnej mape predpokladá ich využitie 

prostredníctvom Internetu. Tento sa všeobecne považuje za jeden z najdôležitejších 

nástrojov e-Governmentu. Z pohľadu občana je teda dôležité nielen zaviesť elektronické 

služby, ale aj prístup k týmto službám, ktorý by mal byť jedným z určujúcich faktorov 

úspechu celého projektu.  

Cestovná mapa definovala štyri fázy a k nim prislúchajúce úlohy pre jednotlivé 

orgány verejnej správy s cieľom dosiahnuť funkčný celok integrovaných služieb 

poskytovaných verejnou správou. Sú nimi: 

1. Fáza – Základná 

V rámci základnej fázy bolo potrebné realizovať kľúčové projekty, ktoré 

predstavovali základný predpoklad pre realizáciu ďalších etáp. Úlohy stanovené v tejto 

fáze sa týkali najmä: 

- definovania štandardov pre informačné systémy verejnej správy,  

- zavedenia identifikátora pre komunikáciu medzi informačnými systémami, 

- vytvorenia systému elektronickej výmeny dát medzi registrami. 87 

  

 Cieľom úspešnej realizácie tohto projektu bolo dosiahnuť, aby sa zmeny v jednom 

registri premietli do ostatných registrov, čím by sa odstránilo množstvo administratívnych 

úkonov, ktoré by museli občania alebo podnikatelia vykonať na úradoch pri vybavovaní 

rôznych potvrdení alebo výpisov.  

 
86 MINISTERSTVO DOPRAVY, PÔŠT A TELEKOMUNIKÁCII SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Cestovná 

mapa zavádzania elektronických služieb verejnej správy. Bratislava, 2005.  
87MINISTERSTVO DOPRAVY, PÔŠT A TELEKOMUNIKÁCII SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Cestovná 

mapa zavádzania elektronických služieb verejnej správy. Bratislava, 2005, s. 9.  

http://www.informatizacia.sk/starsie-/11147s#Cestovná mapa zavádzania elektronických služieb verejnej správy
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2. Fáza – Technologická  

Druhá fáza sa týkala vytvorenia ústredného portálu verejnej správy ako platformy 

pre jednoduchý prístup občanov a podnikateľov k elektronickým službám verejnej správy. 

Súčasťou tejto fázy malo byť tiež zavedenie jednotného spôsobu elektronickej 

autentifikácie.88 Cieľom vytvorenia portálu bolo, aby sa po realizácii informatizácie 

vybraných služieb mohli tieto postupne pripájať na technologicky pripravený ústredný 

portál verejnej správy. 

3. Fáza – Digitalizačná  

V tretej fáze mali byť paralelne realizované jednotlivé projekty elektronizácie 

vybraných služieb verejnej správy. Dôležitým predpokladom pre úspech tejto fázy mala 

byť bezproblémová realizácia prvej fázy, pretože implementácia projektov tretej fázy 

predpokladala integráciu s kľúčovými celoštátnymi registrami, akými sú predovšetkým 

register obyvateľstva, živnostenský register, obchodný register a kataster nehnuteľností. 

Digitalizačná fáza elektronizácie verejnej správy zahŕňala viaceré programy. Prehľad 

v Cestovnej mape je doplnený o termíny ich realizácie.89 

4. Fáza – Integračná 

Poslednou fázou mala byť etapa integrácie elektronických služieb verejnej správy 

v rámci ústredného portálu verejnej správy. Zámerom bolo pripájať jednotlivé služby tak, 

ako sa mali dokončovať jednotlivé projekty elektronizácie realizované v tretej fáze. 

Cestovnú mapu zavádzania elektronických služieb verejnej správy považujeme, 

z hľadiska detailného zhrnutia projektov potrebných pre fungovanie e-Governmentu, za 

veľmi prínosný a vo svojej dobe ťažiskový dokument. Okrem uvedeného obsahoval tiež 

riešenie inštitucionálneho zabezpečenia riadenia elektronizácie verejnej správy.  

 

 Stratégia informatizácie verejnej správy   

V roku 2008 schválila Vláda Slovenskej republiky svojim uznesením č. 131/2008 

zásadný dokument pre fungovanie elektronickej verejnej správy, a to Stratégiu 

informatizácie verejnej správy  (ďalej tiež ako „Stratégia IVS“)90. Slovenská republika 

tým prijala po vstupe do Európskej únie hlavnú európsku legislatívu týkajúcu sa 

 
88MINISTERSTVO DOPRAVY, PÔŠT A TELEKOMUNIKÁCII SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Cestovná 

mapa zavádzania elektronických služieb verejnej správy. Bratislava, 2005, s. 10.  
89 MINISTERSTVO DOPRAVY, PÔŠT A TELEKOMUNIKÁCII SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Cestovná 

mapa zavádzania elektronických služieb verejnej správy. Bratislava, 2005, s. 10.  
90 MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY v spolupráce s Úradom vlády Slovenskej 

republiky a Splnomocnencom vlády pre informačnú spoločnosť. Stratégia informatizáciu verejnej správy. 

Bratislava, 2008. 
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informačnej spoločnosti, taktiež aplikovala hlavné iniciatívy formulované v strategickej 

Iniciatíve e-Europe+, na ktorú nadväzovala neskoršia Iniciatíva i2010. Stratégia IVS 

opätovne deklaruje snahu Slovenskej republiky participovať na dosiahnutí cieľa 

stanoveného v Lisabonskej stratégii.91 Vláda Slovenskej republiky prijatím tohto 

dokumentu potvrdila svoj záväzok z Programového vyhlásenia vlády z augusta roku 2006 

modernizovať verejnú správu jej ekonomizáciou a informatizáciou. Konkrétnym cieľom 

bolo: Vláda umožní občanovi v styku s orgánmi verejnej správy používať elektronickú 

komunikáciu ako plnohodnotnú alternatívu písomného styku. Zabezpečí vo vybraných 

verejne prístupných štátnych inštitúciách bezplatné prístupové miesta pre elektronickú 

komunikáciu s verejnou správou.92 Stratégia IVS stanovila hlavné ciele procesu zavádzania 

e-Governmentu a definovala kroky vedúce k informatizácii služieb verejnej správy. 

Zároveň nastolila kritériá a postupy financovania a riadenia tejto agendy. Formulované 

ciele sú rozdelené do štyroch hlavných oblastí, v ktorých sú následne identifikované 

čiastkové ciele. Sú nimi: 

1. Zvýšenie spokojnosti občanov, podnikateľov a  verejnosti s verejnou správou 

- Verejná správa umožní všetkým občanom, vrátane handicapovaných a 

sociálne znevýhodnených skupín, využívať možnosti e-Governmentu. 

- Verejná správa zníži administratívne zaťaženie občanov a podnikateľských 

subjektov pri vybavovaní záležitostí na úradoch. Zvýši sa transparentnosť 

úradných procesov a skráti doba vybavovania úradných agend. 

- Verejná správa skvalitní možnosti participácie verejnosti na veciach 

verejných. 

 

2. Elektronizácia procesov verejnej správy 

- Verejná správa vytvorí a prepojí registre použiteľné na právne úkony. 

- Verejná správa realizuje nástroje pre poskytovanie elektronických služieb. 

- Verejná správa iniciuje a podporí legislatívny proces umožňujúci realizáciu 

elektronických služieb verejnej správy. 

 

 

 
91 Týmto cieľom je: „Stať sa do roku 2010 najkonkurencieschopnejšou a najdynamickejšou znalostnou 

ekonomikou schopnou udržateľného hospodárskeho rastu so zvýšeným počtom a kvalitou pracovných miest 

a väčšou sociálnou súdržnosťou.“. 
92 VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky. Bratislava, 

2006, s. 16.  
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3. Efektívnejšia a výkonná verejná správa – štát bude stáť menej 

- Verejná správa vytvorí spoločnú infraštruktúru pre e-Government. 

- Verejná správa bude využívať centrálne aplikácie a služby pre realizáciu 

vybraných činností (účtovníctvo, ľudské zdroje, elektronické platby,..). 

- Verejná správa bude realizovať 100% verejného obstarávania elektronickou 

formou vo všetkých oblastiach a odstráni relevantné legislatívne bariéry. 

4. Zvýšenie kompetentnosti verejnej správy 

- Väčšina zamestnancov verejnej správy bude počítačovo gramotná. 

- Verejná správa znásobí pre svojich zamestnancov počet školení, 

orientovaných na zdokonalenie špecifických IT schopností.93 

 

Ide o prvý národný dokument, ktorý obsahoval pomerne detailnú špecifikáciu 

zámerov e-Governmentu, a to v širšom kontexte, ktorý s touto problematikou 

bezprostredne súvisí. Ďalšou obsahovou súčasťou Stratégie IVS bol rozbor finančnej 

otázky e-Governmentu. V dokumente sa stanovili 3 typy finančných zdrojov, ktoré sa mali 

sprístupniť pre aktivity identifikované v štúdiách realizovateľnosti. Išlo o riešenie využitia 

štrukturálnych zdrojov EÚ, finančných prostriedkov štátneho rozpočtu a ostatných 

zdrojov94, ktoré by mali spolu zabezpečiť implementáciu najnáročnejších postupov a 

najrozsiahlejších IT projektov v doterajšej histórii Slovenskej republiky. 95  

 

Národná koncepcia informatizácie verejnej správy (2008) 

Ďalším krokom Ministerstva financií Slovenskej republiky v oblasti informatizácie 

verejnej správy bola Národná koncepcia informatizácie verejnej správy prijatá v roku 

2008 (ďalej tiež ako „Národná koncepcia IVS“ alebo „koncepcia“)96. Táto koncepcia 

vychádzala najmä zo Stratégie IVS a z Programového vyhlásenia vlády z augusta 2006, 

a to s indikatívnym časovým horizontom implementácie do roku 2013. Vláda Slovenskej 

republiky ju schválila na svojej 97. schôdzi v máji roku 2008. Národnú koncepciu 

 
93 MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY v spolupráce s Úradom vlády Slovenskej 

republiky a Splnomocnencom vlády pre informačnú spoločnosť. Stratégia informatizáciu verejnej správy. 

Bratislava, 2008, s. 12. 
94 Išlo najmä o rozpočty samospráv, finančné prostriedky z rôznych grantov, finančných mechanizmov a 

pobočiek medzinárodných inštitúcií, súkromných investícii (napr. cez verejno-súkromné partnerstvá - PPP), 

ako aj finančné prostriedky z komunitárnych programov EÚ, ktoré sa týkajú informatizácie spoločnosti. 
95 MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY v spolupráce s Úradom vlády Slovenskej 

republiky a Splnomocnencom vlády pre informačnú spoločnosť. Stratégia informatizáciu verejnej správy. 

Bratislava, 2008, s. 5. 
96 MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Národná koncepcia informatizácie verejnej 

správy. Bratislava, 2008. 
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informatizácie verejnej správy možno označiť ako dokument viac technický. Okrem 

princípov budovania e-Governmentu stanovila hlavné priority a definovala architektúru 

integrovaných informačných systémov verejnej správy s cieľom zabezpečiť ich 

bezproblémovú interoperabilitu a nezávislosť na technologických platformách.97 Vo 

verejnej správe existuje množstvo informačných systémov bez vzájomnej prepojenosti a na 

rôznej architektonickej úrovni. Za najvýznamnejšie možno považovať daňový informačný 

systém, informačný systém registra obyvateľov, informačný systém živnostenského registra, 

informačný systém obchodného registra, informačný systém sociálnej poisťovne, 

informačný systém katastra nehnuteľností atď. Podľa tejto koncepcie mal proces 

implementácie informačných systémov verejnej správy splývať s procesom formovania 

právneho rámca. Cieľová architektúra integrovaného informačného systému verejnej 

správy mala pozostávať zo vzájomnej prepojených autonómnych informačných systémov 

úsekov verejnej správy.98 Národná koncepcia informatizácie verejnej správy prakticky 

prvýkrát navrhla možnosť elektronického preukazovania totožnosti prostredníctvom 

elektronickej identifikačnej karty, tzv. elektronického občianskeho preukazu.  

 

Revízia budovania e-Governmentu 

V období rokov 2001 až 2006 bolo v Slovenskej republike schválených viacero 

strategických dokumentov vrátane akčných plánov a ďalších súvisiacich materiálov 

uvádzajúcich e-Government na teoretickej úrovni. V praktickej rovine však došlo 

k implementácii a sprístupneniu len niekoľkých elektronických služieb verejnej správy. 

Napriek vynakladaným finančným prostriedkom zo štrukturálnych fondov EÚ a štátneho 

rozpočtu a tiež verbálnemu záujmu o napredovanie, sa Slovenská republika nachádzala 

v európskom hodnotení elektronizácie služieb verejnej správy na posledných priečkach. 

Dovtedajší spôsob zavádzania e-Governmentu sa ukázal ako nedostatočne efektívny 

a pomalý. Dôvody tejto skutočnosti boli pomenované v ďalšom vládnom dokumente, 

schválenom vo februári roku 2011, s názvom Revízia budovania e-Governmentu 

(strednodobý plán implementácie priorít) (ďalej tiež ako „Revízia e-Governmentu“)99. Táto  

nemala ambíciu nahradiť existujúce strategické dokumenty, ale kriticky zhodnotiť aktuálny 

stav projektov.  

 
97MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Národná koncepcia informatizácie verejnej 

správy. Bratislava, 2008, s. 3.  
98MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Národná koncepcia informatizácie verejnej 

správy. Bratislava, 2008, s. 7.   
99  ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Revízia budovania e-Governmentu (strednodobý plán 

implementácie priorít). Bratislava, 2011, s. 2. 

http://www.informatizacia.sk/aktualne-/11146s#revizia eGov
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Revízia e-Governmentu vo svojom úvodnom zhrnutí naznačila, že keďže miera 

rozpracovanosti základných aspektov e-Governmentu je pomerne nízka a zastaraná, 

v ďalšom horizonte bude potrebné pristúpiť k revízii základných koncepčných 

materiálov.100 Nosnou myšlienkou tohto dokumentu je zhodnotenie, že pri doterajšej 

elektronizácii verejnej správy sa celé praktické úsilie takmer úplne sústredilo na čo 

najrýchlejšie a najmasovejšie nasadenie informačno-komunikačných technológií do 

verejnej správy. Na základe toho sa pozornosť investovala do elektronizácie jednotlivých 

úsekov verejnej správy, avšak bez zmeny princípov jej fungovania a komplexnej zmeny 

administratívnych procesov. Viaceré inštitúcie tak pripravili svoje projekty izolovane a bez 

prepojenie s ďalšími úsekmi.  

V nadväznosti na uvedenú myšlienku definovala Revízia e-Governmentu viaceré 

potrebné zmeny. Prvá sa týkala presunu administratívneho zaťaženia z občana na orgán 

verejnej správy. Tradičný model, v ktorom bol občan povinný dokladovať, že má na niečo 

oprávnenie sa mení na model nový, v ktorom by si orgán verejnej správy mal sám zistiť 

potrebné informácie a následne danú skutočnosť poslať ďalším relevantným subjektom. 

Druhá zmena súvisela s inštitútom vecnej a miestnej príslušnosti, prostredníctvom ktorého 

boli služby orientované na potreby administratívy a nie na potreby občana. V novom 

modeli zostala vecná a miestna príslušnosť z právneho hľadiska zachovaná, avšak v praxi 

by dochádzalo k jej zlievaniu s cieľom možnosti vybavenia viacerých agend na jednom 

úrade. 101  

Revízia e-Governmentu upriamila pozornosť na to, že e-Government by nemal byť 

stotožňovaný iba s elektronizáciou verejnej správy či sprístupňovaním elektronických 

služieb na Internete, ale že by mal byť vnímaný ako implementovanie fundamentálne 

odlišného modelu procesov vo verejnej správe, kedy čo najviac administratívnych úkonov 

má prebiehať mimo občanov. Pri popisovaní nového prístupu bol stanovený plán využívať 

koncept životnej situácie občana102 (napr. narodenie dieťaťa, svadba, založenie živnosti 

a pod.).103  

 

 
100 Tamtiež.  
101 ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Revízia budovania e-Governmentu (strednodobý plán 

implementácie priorít). Bratislava, 2011, s. 5, 6.  
102 ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Revízia budovania e-Governmentu (strednodobý plán 

implementácie priorít). Bratislava, 2011, s. 8. 
103 Koncept „Životné situácie“ v súčasnosti prakticky funguje na Ústrednom portáli verejnej správy.  

Používatelia môžu prostredníctvom neho pristupovať k požadovaným informačným zdrojom, ako aj 

elektronickým službám verejnej správy štruktúrovane, podľa svojich skutočných požiadaviek. 
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Národná koncepcia informatizácie verejnej správy (2016) 

Medzi novšie strategické dokumenty zaoberajúce sa problematikou e-Governmentu 

patrí Národná koncepcia informatizácie verejnej správy z roku 2016104, ktorá bola 

navrhovaná na indikované obdobie do roku 2020. Venuje sa cieľom a princípom 

elektronickej verejnej správy a nadväzuje tak na pôvodné princípy formulované 

v predchádzajúcej koncepcii, ktoré rozširuje o nové princípy vyplývajúce zo súčasných 

trendov a získaných skúseností, ako aj z možností poskytovaných rozvojom IKT ďalej sa 

venuje strategickej architektúre verejnej správy, referenčnej architektúre konkrétnych 

riešení a definuje priority informatizácie verejnej správy.  

 

2.2.2 Právna úprava Slovenskej republiky 

 Informatizácia verejnej správy sa týka najmä jej obsahu, t. j. vecnej stránky výkonu 

správy a moderné technológie možno vnímať ako prostriedky pre ich efektívnu realizáciu. 

Aplikácia uvedeného princípu v praxi znamená, že implementácia konkrétnych projektov 

je podmienená schváleným plánom potrebných legislatívnych zmien s dôrazom na 

optimalizáciu procesov výkonu správy. Legislatívny rámec pre oblasť informatizácie 

verejnej správy sa začal reálne vytvárať v roku 2013, kedy bol prijatý kľúčový zákon 

upravujúci elektronický výkon pôsobností orgánov verejnej moci. Spolu s týmto zákonom 

zaraďujeme do právnej úpravy informatizácie verejnej správy, resp. jej čiastkových oblastí 

aj ďalšie zákony a podzákonné predpisy: 

 

Tabuľka č. 4 – Právna úprava Slovenskej republiky 

Názov dokumentu Rok prijatia 

Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti 

orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 

o e-Governmente)  

2013 

Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

2016 

Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

2019 

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 25/2014 Z. z. o 

integrovaných obslužných miestach a podmienkach ich zriaďovania, 

označovania, prevádzky a o sadzobníku úhrad  

2014 

 
104 ÚRAD PODPREDSEDU VLÁDY PRE SR PRE INVESTÍCIE A INFORMATIZÁCIU. Národná 

koncepcia informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky. Bratislava, 2016. 

http://www.informatizacia.sk/narodna-koncepcia-informatizacie-verejnej-spravy--2016-/22662s
http://www.informatizacia.sk/narodna-koncepcia-informatizacie-verejnej-spravy--2016-/22662s
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Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 29/2017 Z. z., 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o alternatívnom autentifikátore  

2017 

Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície 

a informatizáciu č. 85/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 

spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického 

úradného dokumentu  

2018 

Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a 

informatizáciu č. 438/2019 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia zákona o e-Governmente  

2019 

Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície 

a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné 

technológie verejnej správy  

2020 

Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 

Slovenskej republiky č. 70/2021 Z. z. o zaručenej konverzii  

2021 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej 

moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)  

Tento predpis je účinný od 1. novembra 2013, avšak zákonodarca stanovil viacero 

prechodných období, počas ktorých boli orgány verejnej moci povinné pripraviť sa na 

výkon verejnej moci elektronicky. Podľa dôvodovej správy k zákonu o e-Governmente 

bolo sledovaným cieľom ustanoviť všeobecnú právnu úpravu spôsobu výkonu verejnej 

moci v elektronickej podobe, a tým umožniť realizáciu elektronických služieb jednotným 

spôsobom bez potreby zásahu do jednotlivých osobitných predpisov. Podstata spočívala 

v kodifikovaní elektronickej komunikácie ako ťažiskovej formy komunikácie105 medzi 

občanmi a orgánmi verejnej moci a medzi orgánmi verejnej moci navzájom. Zákon o e-

Governmente zohral v procese informatizácie verejnej správy na Slovensku nezastupiteľnú 

úlohu, pretože po prvýkrát zaviedol inštitúty, ktoré dovtedy slovenský právny poriadok 

nepoznal. Ide najmä o elektronickú schránku, elektronické doručovanie, elektronické 

podanie a elektronický úradný dokument, identifikáciu a autentifikáciu osôb, autorizáciu, 

zaručenú konverziu, elektronické úhrady a referenčné registre. Súčasťou Zákona o e-

Governmente je úprava informačných systémov pre výkon pôsobnosti orgánov verejnej 

moci v elektronickej podobe.106 

 
105 To znamená, že elektronická komunikácia nemá úplne nahradiť klasickú - papierovú formu komunikácie. 
106 Vykonávacím predpisom k zákonu o e-Governmente je vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej 

republiky pre investície a informatizáciu č. 438/2019 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 

o e-Governmente. 
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Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov  

Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o informačných technológiách vo 

verejnej správe“ alebo „zákon o ITVS“) zrušil dovtedy účinný zákon č. 275/2006 Z. z. o 

informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý 

predstavoval jeden z prvých zákonov upravujúcich otázky súvisiace s informatizáciu 

spoločnosti a aj elektronizáciou verejnej správy. Novší zákon o ITVS upravuje dôležité 

otázky organizácie správy informačných technológií verejnej správy, práva a povinnosti 

orgánu vedenia a riadenia v oblasti informačných technológií verejnej správy a základné 

požiadavky na tieto informačné technológie využívajúce sa vo verejnej správe. Naopak, 

nevzťahuje sa na špecifické informačné technológie verejnej správy, ktoré sa týkajú 

zabezpečenia obrany Slovenskej republiky, bezpečnosti Slovenskej republiky, ochrany 

utajovaných skutočností a citlivých informácií.107 Tento právny predpis okrem iného 

zavádza do používania nový pojem informačná technológia (verejnej správy), ktorý 

predtým legálne upravený nebol, na rozdiel od pojmu informačný systém (verejnej 

správy), ktorý upravoval predchádzajúci zákon o informačných systémoch verejnej správy. 

 

Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na 

vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Ďalším významným legislatívnym aktom a zároveň prameňom informatizácie 

verejnej správy je Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej tiež ako 

„Zákon o dôveryhodných službách“). Tento právny predpis nadväzuje na prijatie 

nariadenia eIDAS a má docieliť jeho doplnenie v rámci právneho poriadku SR. Ide teda o 

implementačný, resp. vykonávací právny predpis, ktorý upravuje len to, čo predmetné 

nariadenie ponecháva na úpravu každého členského štátu, ako je úprava podmienok 

poskytovania dôveryhodných služieb, povinnosti ich poskytovateľov, pôsobnosť 

Národného bezpečnostného úradu a sankcie za porušovanie povinností. Zákon o 

dôveryhodných službách zrušuje zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o 

 
107 Ustanovenie § 1 ods. 1 a 2 zákona o ITVS. 
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zmene a doplnení niektorých zákonov.108 To však neznamená, že elektronický podpis z 

právneho poriadku SR vymizol. Ten je spolu s inštitútmi elektronickej pečate a 

elektronickej časovej pečiatky upravený v nariadení eIDAS. Zákon o dôveryhodných 

službách zmenil zavedený pojem zaručený elektronický podpis na pojem kvalifikovaný 

elektronický podpis, pričom postup technickej realizácie ostáva zachovaný. Právne účinky 

takéhoto podpisu, upravené v ustanovení § 40 ods. 4 a 5 Občianskeho zákonníka, ostávajú 

zachované.109 

Okrem prijatia samostatných právnych predpisov prebiehali novelizácie právnej 

úpravy regulujúcej rôzne sféry spoločenského života, ktoré zavádzali podmienky 

elektronickej realizácie vybraných úkonov v rámci verejnej správy, ako:  

- Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov,  

- Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných 

práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon),  

- Zákon č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov,  

- Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov.  

Právny rámec e-Governmentu možno doplniť právnymi predpismi, ktoré s procesom 

informatizácie a elektronizácie verejnej správy súvisia a upravujú čiastkové otázky, a to: 

- Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie 

administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii),  

- Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách,  

- Zákon č. 69/2018 z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

 

 

 
108 Išlo o jeden z prvých právnych predpisov vznikajúcej informačnej spoločnosti na Slovensku a reagoval na 

novú potrebu zrovnoprávnenia listinnej podoby informácií s elektronickou verziou. 
109 Obdobne sa úpravou terminológie mení aj pojem zaručená elektronická pečať na pojem kvalifikovaná 

elektronická pečať a pojem časová pečiatka na kvalifi kovaná elektronická časová pečiatka. 
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2.3 Úlohy  

 

1. Preštudujte Akčný plán EÚ pre elektronickú verejnú správu na roky 2016-2020 

a uveďte, ktoré konkrétne opatrenia navrhuje Európska únia na odstránenie 

digitálnych prekážok na ceste k jednotnému digitálnemu trhu a na odstránenie ďalšej 

roztrieštenosti v kontexte modernizácie verejnej správy. 

2. Uveďte, ktoré informácie majú členské štáty EÚ oznámiť podľa článku 9 nariadenia 

eIDAS a zistite, či a kedy si Slovenská republika splnila túto povinnosť.  

3. Porovnajte Národnú koncepciu informatizácie verejnej správy z roku 2008 

a Národnú koncepciu informatizácie verejnej správy z roku 2016 a objasnite zmeny, 

resp. doplnenia neskôr prijatej verzie. 

4. Uveďte, aké najvýznamnejšie právne inštitúty pre informatizáciu verejnej správy 

prináša zákon o e-Governmente. 

5. Vzťahuje sa zákon o e-Governmente výlučne na oblasť verejnej správy? Svoju 

odpoveď odôvodnite a uveďte, ktoré orgány a v ktorých procesoch (ak také sú) majú 

aplikovať zákon o e-Governmente, resp. uveďte, ktoré procesnoprávne predpisy jeho 

využitie vylučujú. 
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3. E-GOVERNMENT AKO PROCES  

INFORMATIZÁCIE VEREJNEJ SPRÁVY 

 

 Informatizácia verejnej správy, resp. e-Government predstavuje využívanie 

moderných informačno-komunikačných technológií v rámci poskytovania elektronických 

služieb zo strany orgánov štátnej správy, všetkých úrovní samosprávy a taktiež verejných 

inštitúciách. Ide o kontinuálny proces zlepšovania služieb verejnej správy, vo verejnom 

záujme, pre optimalizáciu verejnej správy a v nesposlednom rade pre zvýšenie 

dôveryhodnosti a transparentnosti. Ako už bolo uvedené, tento proces možno vnímať 

v užšom a širšom kontexte. V užšom zmysle ide o spôsob, akým je zabezpečená digitálna 

interakcia medzi občanom alebo podnikateľom na jednej strane a štátom na strane druhej, a 

to prostredníctvom IKT a všade dostupného internetového pripojenia. Komunikácia 

zúčastnených strán je však len jedna z činností vo verejnej správe, pri ktorej možno 

využívať informačno-komunikačné technológie. Z toho dôvodu je e-Government potrebné 

chápať ako proces, ktorý umožňuje ich rozsiahlejšie využitie. V širšom zmysle ide 

napríklad aj o spracovanie podnetov, pri ktorom sa vyhľadávajú a využívajú informácie 

z registrov, prebieha interná komunikácia úradníkov, prepájajú a aktualizujú sa informácie 

v informačných systémoch a pripravujú sa podklady pre rozhodnutie. Problematika 

zavádzania elektronickej verejnej správy, tzn. e-Governmentu zahŕňa viacero aspektov, 

objasnenie ktorých napomáha lepšiemu pochopeniu jej podstaty a dôvodov jej vzniku 

a ďalšieho rozvoja.  

V tretej kapitole sa v nadväznosti na uvedené pokúsime priblížiť štruktúru a formy e-

Governmentu, princípy e-Governmentu a samotné elektronické služby verejnej správy.  

 

3.1 Štruktúra a formy e-Governmentu 

V rámci fungujúcej elektronickej verejnej správe vystupujú na jednej strane orgány 

verejnej správy a na strane druhej buď iné orgány verejnej správy alebo ďalšie subjekty. 

Aby bolo možné sa ľahšie orientovať v komplikovaných interakčných vzťahoch, Národná 

koncepcia informatizácie verejnej správy objasňuje rozdelenie e-Governmentu podľa 

zúčastnených strán na štyri segmenty:  

1. G2P (Government to Public) – elektronická interakcia medzi verejnou správu 

a verejnosťou, ktorá pozostáva z dvoch zložiek: 



47 

 

- G2C (Government to Citizens) – elektronická interakcia medzi 

verejnou správou a občanmi. Tento druh e-Governmentu má zabezpečiť 

prístup občanov k informáciám a službám verejnej správy. Ako príklad 

možno uviesť vybavovanie osobných dokladov či registrácia motorového 

vozidla. 

- G2B (Government to Businesses) – elektronická interakcia verejnej 

správy s podnikateľským sektorom. Ide najmä o zjednodušenie 

a zefektívnenie verejného obstarávania alebo zasielania rôznych výkazov 

elektronickou formou. Príkladom je  podávanie daňového priznania. 

2. G2G (Government to Governments) – vzájomná elektronická interakcia 

medzi dvomi alebo viacerými inštitúciami verejnej správy, zohľadňujúc aj 

komunikáciu medzi rôznymi úrovňami verejnej správy. Napríklad komunikácia 

medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Krajským pamiatkovým 

úradom. 

3. G2E (Government to Employees) – elektronická interakcia v rámci subjektov 

verejnej správy, zahŕňajúca problematiku elektronickej podateľne či back 

office. V tejto časti ide o účinné interné procesy spojené so starostlivosťou o 

zamestnancov, zníženie nákladov a zvýšenie spokojnosti zamestnancov. 

4. G2A (Government to Administration) – elektronická komunikácia medzi 

verejnou správou a ostatným okolím.110  

 

Verejná správa je z hľadiska vyššie uvedených zúčastnených subjektov 

poskytovateľom špecifických služieb v elektronickej forme. V každej z týchto 

interakčných domén môžu prebiehajú štyri základné druhy aktivít, ktoré niekedy bývajú 

označované ako formy e-Governmentu: 

a) Informačné služby –  ide o poskytovanie všeobecných informácií občanom a 

podnikateľom prostredníctvom internetu. Informatizácia verejnej správy 

výrazne zjednodušila prístup verejnosti k úradným informáciám. Orgány 

verejnej správy disponujú adresou webového sídla, na ktorej poskytujú 

verejnosti rôzne informácie, údaje, materiály a formuláre. 

 
110 MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Národná koncepcia informatizácie verejnej 

správy. Bratislava, 2008, s. 17. 
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b) Komunikačné služby – ide o komunikáciu na obojstrannej úrovni medzi 

verejnej správou a občanmi, resp. podnikateľským sektorom a medzi subjektmi 

verejnej správy navzájom. Pre účely oficiálnej komunikácie slúži elektronická 

schránka, ktorá predstavuje jeden z inštitútov elektronickej verejnej správy.  

c) Platobné služby – ide o uskutočňovanie peňažných transakcií sa vo verejnej 

správe, ktoré sa týka predovšetkým uhradzovania správnych poplatkov za 

úkony a konania orgánov štátnej správy, vyšších územných celkov, obcí 

a ďalších subjektov. Správne poplatky možno platiť rôznymi spôsobmi, avšak 

v rámci elektronickej verejnej správy má primárny význam elektronický 

platobný modul verejnej správy, pomocou ktorého vzniká možnosť uhradiť 

poplatok elektronicky a získať zaručenú informáciu o úhrade. Pozostáva z časti 

určenej na komunikáciu a z časti určenej na administráciu, pričom každá 

z týchto častí je samostatným informačným systémom.111 Úhrady je možné 

vykonať tiež na integrovanom obslužnom mieste alebo prostredníctvom 

akreditovaného platcu.  

d) Správa vecí verejných (e-Governance) – predchádzajúce štyri formy e-

Governmentu predstavovali kvalitatívny posun v poskytovaní štandardných 

služieb. Piata forma e-Governmentu otvára možnosť priamej účasti občanov na 

správe vecí verejných. Obsahom e-Governence je rozšírenie princípov e-

Government na obyvateľstvo, vďaka čomu sa  môže podieľať na výkone 

verejnej správy prostredníctvom využívania IKT. Táto forma e-Governmentu 

súvisí s vyjadrením, podľa ktorého e-Government predstavuje proces premeny 

vrchnostenskej verejnej správy na verejnú správu chápanú ako službu 

verejnosti. Niektorí autori naznačujú zmeny v kvalite vzťahov medzi verejným 

sektorom, trhovým sektorom a občanmi a tento proces označujú ako premenu 

od „government“ ku „governance“ (od vládnutia k správe vecí verejných). 

Správa vecí verejných zahŕňa v zmysle tohto modelu systémy a procesy, ktoré 

sa realizujú za účasti štátu, občanov, občianskej spoločnosti a súkromného 

sektora. „Teda správa verejných záležitostí nie je zverená iba pracovníkom 

administratívy, ale smeruje k participatívnemu modelu a horizontálnym 

vzťahom.“ 112 

 
111 Ustanovenie § 10 ods. 6 Zákona e-Governmente. 
112 JASAŇOVÁ, Katarína. Verejná správa v niektorých krajinách EÚ. Pardubice: Digitálni knihovna 

Univerzity Pardubice, 2007. Dostupné na: http://dspace.upce.cz/bitstream/10195/32446/1/CL642.pdf 
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3.2 Princípy e-Governmentu 

 Pre dosiahnutie želaného stavu e-Governmentu je potrebné pred implementáciou 

každej elektronickej služby dodržať základné princípy informatizácie verejnej správy. 

Tieto vyplývajú zo všeobecne uznávaných princípov e-Governmentu akceptovaných 

členskými štátmi EÚ, ako aj z Rozhodnutia IDABC 113 prijatého Európskym parlamentom 

dňa 21. apríla 2004, ktoré nadobudlo platnosť 1. januára 2005.  

 Základné princípy e-Governmentu prvýkrát podrobne rozoberala Národná koncepcia 

informatizácie verejnej správy z roku 2008, podľa ktorej boli tieto rozdelené do troch 

skupín a boli nimi: služby občanom, efektívnosť, bezpečnosť transparentnosť, prístupnosť, 

ochrana súkromia, viacúrovňová spolupráca, interoperabilita, používanie otvorených 

štandardov a technologická neutralita. Novšia Národná koncepcia informatizácie verejnej 

správy z roku 2016 nadväzuje na svoju predchádzajúcu verziu, avšak nanovo definuje 

všeobecné pravidlá, ktoré riadia realizáciu cieľov verejnej správy. Princípy sú orientované 

podľa jednotlivých vrstiev architektúry verejnej správy, a to procesnú (tzv. biznis) vrstvu, 

aplikačnú, dátovú a technologickú vrstvu. Právna úprava informatizácie verejnej správy by 

mala väčšinu princípov e-Governmentu reflektovať v jednotlivých právnych predpisoch. 

 

Biznis princípy: 

Orientácia na klienta – Verejná správa má záujem aktívne pracovať so skupinami klientov 

s cieľom vytvoriť také služby, ktoré sú nimi vyžadované alebo preferované a sú 

jednoducho použiteľné. Za klientov sú považovaní občania, podnikatelia ale i úradníci. 

Zodpovednosť a správa služieb –  Každá služba, či už jednoduchá alebo komplexná má 

mať jasne definovaného správcu, ktorý má zodpovedať za jej poskytovanie, rozvoj a 

údržbu. 

Prístupnosť – Služba má byť ľahko prístupná pre každého občana Európskej únie, aj 

zdravotne, sociálne, či inak znevýhodneného používateľa. Poskytovatelia služieb musia 

prispôsobiť ich prístupnosť k preferovaným metódam používateľa. Ide teda aj o výber 

komunikačných kanálov, času, kedy je kontakt možný a používateľskú prívetivosť metód 

komunikácie. 

 
113 IDABC je komunitárny program Európskej únie riadený Generálnym riaditeľstvom pre podnikanie a 

priemysel Európskej komisie. 
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Uniformita – Z pohľadu používateľa má byť obsluha používateľa cez akýkoľvek kanál 

jednotná a mala by používať štandardné postupy a riešenia. 

Služby ako situácie – Používateľom majú byť ponúkané služby ako súčasť riešenia ich 

životných situácií. 

Okamžité vybavenie – Všade tam, kde je to možné, majú budú poskytované samoobslužné 

online služby, v rámci ktorých majú byť podania vybavované okamžite. V ostatných 

prípadoch, keď je nevyhnutná akcia zamestnanca verejnej správy, budú podania 

vybavované v čo najkratšom možnom čase. 

Transparentný prístup k službám – Používatelia majú mať pri používaní elektronických 

služieb prístup ku všetkým relevantným informáciám s výnimkou tých, ktorých 

sprístupňovanie je zo zákona obmedzené alebo zamietnuté.  

Jedenkrát a dosť – Verejná správa má od žiadateľa vyžadovať len údaje, ktoré sú nové a 

verejná správa nimi ešte nedisponuje. Tento princíp má platiť na úrovni celej Európskej 

únie a bude zabezpečovaný pomocou platformy dátovej integrácie. Zároveň by malo byť 

umožnené elektronické zdieľanie rozhodnutí, ktoré vydala verejná správa. 

Kvalita a spoľahlivosť – Používatelia by sa mali vedieť spoľahnúť, že poskytovateľ 

služieb bude garantovať kvalitu, dostupnosť a spoľahlivosť služieb. Napríklad akákoľvek 

poskytnutá informácia musí byť správna, autentická, aktuálna a úplná. 

Spätná väzba – Používatelia majú mať možnosť poskytnúť spätnú väzbu o službe, nahlásiť 

chyby, navrhovať zlepšenia a podobne.  

Efektívnosť a pridaná hodnota – Informatizácia verejnej správy má sledovať najvyššiu 

hodnotu za peniaze a prebiehať na základe kontinuálneho vyhodnocovania nákladov a 

prínosov. 

 

Dátové princípy: 

Údaje sú aktíva – Údaje sú aktíva, ktoré majú hodnotu a majú byť podľa toho riadené a 

spravované. Každý údajový prvok má mať jasne definovaného vlastníka a správcu 

zodpovedného za jeho správnosť. 
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Údaje sú dostupné a zdieľané – Používatelia majú mať prístup ku všetkým údajom, na 

ktoré majú legitímny nárok, či už pre informatívne účely alebo pre potreby naplnenia 

svojich povinností.  

Údaje sú zrozumiteľné –Koncepty a vzťahy medzi nimi majú byť konzistentne definované 

v celej verejnej správe pre danú problematiku a definície majú byť zrozumiteľné a k 

dispozícii. 

Otvorenosť údajov – Údaje otvorenej vlády majú byť dostupné a prehľadné. 

 

Aplikačné princípy: 

Spoločné používanie aplikácií – Aplikácie, ktoré sú jednotne používané v rámci celej 

verejnej správy majú byť preferované pred používaním obdobných aplikácií alebo pred 

vývojom duplicitných aplikácií. 

Jednoduché používanie aplikácií – Aplikácie verejnej správy majú byť jednoduché na 

použitie pre koncového používateľa, či už z technického alebo obsahového hľadiska.  

Otvorené API – Aplikačné rozhrania elektronických služieb majú byť verejné pre 

dôveryhodné aplikácie tretích strán. Aplikačné rozhrania v informačných systémov majú 

byť budované spôsobom umožňujúcim ich použitie komukoľvek (po splnení určených 

podmienok). 

Modulárnosť – Aplikácie IKT majú byť členené na menšie samostatné časti, ktoré sú 

prepojené dobre definovanými rozhraniami s cieľom zvýšiť flexibilitu riešení. 

 

Technologické princípy: 

Technologická interoperabilita – Softvér a hardvér vo verejnej správe majú byť v súlade s 

definovanými štandardami, ktoré podporujú interoperabilitu údajov, aplikácií a 

technológií, a to v celom európskom priestore. 

Otvorené štandardy – Prednostne sa majú používať otvorené štandardy a formáty a dôraz 

sa kladie na zabezpečenie technologickej neutrálnosti. 

Vládny cloud prednostne – Informačné systémy a technológie, ktoré sú v rámci verejnej 

správy rozvíjané alebo modifikované, majú byť posúdené v kooperácii s poskytovateľmi 

cloudových služieb v zmysle ich nasadenia do vládneho cloudu. 
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Bezpečnostné princípy: 

Bezpečnosť údajov – Údaje majú byť chránené najmä pred neoprávneným prístupom, 

manipuláciou, použitím a zverejnením (zachovanie dôvernosti údajov), ich úmyselnou 

alebo neúmyselnou modifikáciou (zachovanie integrity údajov), pričom majú byť dostupné 

v požadovanom čase a v požadovanej kvalite (zachovanie dostupnosti údajov). 

Pravosť údajov – Používateľ má pracovať len s údajmi, ktorých hodnovernosť a pôvod sú 

zabezpečené napríklad ich autorizáciou, a ktoré sú z dôveryhodného zdroja s garantovanou 

identitou. 

Transparentnosť – Riadenie informačnej bezpečnosti, najmä výkon dohľadu a kontroly, 

má byť zabezpečený postupmi, ktoré garantujú ich transparentnosť a opakovateľnosť. 

 

3.3 Elektronické služby verejnej správy 

 Vývoj a implementácia elektronických služieb verejnej správy predstavuje vo svete 

už niekoľko rokov silný trend. Zo všeobecnej definície termínu e-Government, ktorú 

poskytuje Európska komisia vyplýva, že jeho podstatou je využívanie informačno-

komunikačných technológií vo verejnej správe (spolu s nevyhnutnými organizačnými 

zmenami a novými zručnosťami) s cieľom zlepšiť služby verejnej správy. Európska únia 

mala zlepšením služieb verejnej správy v tomto kontexte na mysli predovšetkým ich 

poskytovanie v elektronickej podobe. V rámci elektronických služieb verejnej správy 

možno rozlišovať šesť úrovní elektronizácie služby: 

- Úroveň  0 = služba nie je on-line elektronicky dostupná, 

- Úroveň 1 = informácia, potrebná na začatie alebo vykonanie služby, je 

dostupná v elektronickej podobe, napríklad informácia o mieste, čase, spôsobe 

a podmienkach vybavenia služby, avšak samotná služba nie je elektronicky 

poskytnutá, ani nie je poskytnutý príslušný formulár v elektronickej forme114 

- Úroveň 2 = nastáva jednosmerná elektronická komunikácia (interakcia), 

v rámci ktorej je možné stiahnuť na webovej stránke úradu príslušný formulár 

v elektronickej podobe, ale podanie sa nevykonáva elektronickými 

prostriedkami, 

 
114 Ako príklad možno uviesť uvedenie informácií o spôsobe podania alebo o stránkových hodinách na 

webovej stránke úradu. 
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- Úroveň 3 = nastáva obojsmerná elektronická komunikácia, pri ktorej prebieha 

vybavovanie služby elektronicky, avšak pri preberaní výsledku služby 

(napríklad rozhodnutia) sa vyžaduje osobný alebo listinný kontakt, 

- Úroveň 4 = umožňuje úplné vybavenie služby elektronickými prostriedkami, 

najmä vybavenie online, a to vrátane rozhodnutia, zaplatenia a doručenia 

výsledku, ak sa to vyžaduje a pri tejto úrovni sa vylučuje akýkoľvek osobný 

alebo listinný kontakt, 

- Úroveň 5 = ktorá obsahuje funkčnosť úrovne 3 alebo úrovne 4, a pri ktorej sa 

naviac využívajú personalizované nastavenia používateľa a možnosť 

proaktívneho automatizovaného vykonávania častí služby.115 

 

 Pre fungovanie elektronických služieb verejnej správy bolo potrebné zabezpečiť 

viacero nevyhnutných právnych i technických podmienok. Predovšetkým išlo o prijatie 

legislatívnej podpory pre vznik potrebných inštitútov a procesov, ktorými sú informačné 

systémy verejnej správy, elektronické schránky, elektronická identita, elektronické 

dokumenty, elektronické doručovanie, zaručená konverzia, úhrady orgánom verejnej 

správy. 

 

3.3.1 Informačné systémy verejnej správy 

 Informačné systémy predstavujú primárny a kľúčový prvok modernej a efektívne 

fungujúcej verejnej správy. Aspekt informačno-komunikačných technológií možno 

pozorovať aj v tejto oblasti, a to najmä v podobe automatizovaných informačných 

systémov, ktoré zhromažďujú referenčné údaje elektronickým spôsobom a vo virtuálnom 

elektronickom prostredí. Informačné systémy pre výkon pôsobnosti orgánov verejnej moci 

v elektronickej podobe sú upravené v zákone o e-Governmente, konkrétne, orgány verejnej 

moci sú v rozsahu svojej pôsobnosti povinné zabezpečiť vytvorenie a prevádzku: 

a) prístupové miesta,  

b) spoločné moduly,  

c) agendové systémy.  

 

 
115 Ustanovenie § 34 písm. a) Vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície 

a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy. 
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a) Prístupové miesta sú komunikačné rozhrania, pomocou ktorých je možné 

vykonávať elektronickú komunikáciu. Sú určené na zabezpečenie kontaktu medzi orgánom 

verejnej správy a osobami, o ktorých právach, právom chránených záujmoch a 

povinnostiach orgány verejnej správy pri výkone verejnej správy elektronicky rozhodujú 

alebo vo vzťahu ku ktorým verejnú správu vykonávajú.  

Prístupovými miestami sú: 

Ústredný portál verejnej správy je informačný systém verejnej správy, 

prostredníctvom ktorého je možné centrálne vykonávať elektronickú úradnú komunikáciu s 

ktorýmkoľvek orgánom verejnej správy a pristupovať k spoločným modulom, a to najmä 

prostredníctvom siete internet.  

Špecializovaný portál je informačný systém verejnej správy, prostredníctvom 

ktorého je možné vykonávať elektronickú úradnú komunikáciu s jedným alebo viacerými 

orgánmi verejnej správy, ktoré ho zriadili, a to najmä prostredníctvom siete internet. 

Špecializovaný portál zriaďuje orgán verejnej správy, na elektronickú úradnú komunikáciu 

s ktorým má tento portál slúžiť, pričom orgány verejnej správy môžu po dohode zriadiť 

špecializovaný portál aj na spoločný prístup k elektronickej úradnej komunikácii s 

viacerými orgánmi verejnej správy. 

Integrované obslužné miesto slúži na asistovanú elektronickú úradnú komunikáciu 

fyzických osôb a právnických osôb s orgánmi verejnej správy pri výkone verejnej správy 

elektronicky. Správcom informačného systému verejnej správy zabezpečujúceho činnosť 

integrovaného obslužného miesta je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a 

informatizácie Slovenskej republiky (ďalej tiež „ministerstvo investícií“).116 

Ústredné kontaktné centrum slúži na poskytovanie informácií o výkone verejnej 

správy elektronicky a o činnosti orgánov verejnej správy s tým súvisiacej, ak také 

poskytovanie informácií nie je v rozpore s osobitnými predpismi a ako jednotné miesto na 

nahlasovanie technických problémov znemožňujúcich postup podľa zákona a 

potvrdzovanie existencie týchto problémov a ich trvania. Ústredné kontaktné centrum 

zriaďuje a jeho prevádzku zabezpečuje ministerstvo investícií. 

 

 

 
116 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republike má vo svojej 

pôsobnosti otázky informatizácie verejnej správy.  
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b) Spoločné moduly predstavujú informačné systémy verejnej správy, ktoré centrálne 

zabezpečujú jednotný výkon základných funkcií potrebných na výkon verejnej správy 

elektronicky a sú využívané orgánmi verejnej správy pri vzájomnej elektronickej 

komunikácii na účely výkonu verejnej správy elektronicky. Ide napríklad o: 

- modul elektronických schránok,  

- autentifikačný modul,  

- platobný modul, 

- modul centrálnej elektronickej podateľne,  

- modul elektronického doručovania a ďalšie.  

c) Agendové systémy sú taktiež informačnými systémami verejnej správy. Tieto sú 

spravované orgánmi verejnej správy a sú určené na zabezpečenie výkonu verejnej správy v 

rozsahu pôsobnosti a oprávnení týchto orgánov podľa osobitných predpisov. 

Zákon o e-Governmente ďalej upravuje jeden nadrezortný informačný systém 

verejnej správy, ktorým je informačný systém dátového centra obcí (ďalej tiež „dátové 

centrum, poskytujúci obciam technické a programové prostriedky na výkon verejnej moci 

elektronicky, na prevádzkovanie informačných systémov verejnej správy v ich správe a na 

zabezpečenie základných činností v oblasti elektronického výkonu vnútorných agend a 

prevádzku ostatných informačných systémov, ktoré obec používa. Správcom dátového 

centra je záujmové združenie právnických osôb DataCentrum elektronizácie územnej 

samosprávy Slovenska, ktorého jedinými členmi sú Ministerstvo financií Slovenskej 

republiky a Združenie miest a obcí Slovenska. V nadväznosti na toto ustanovenie sú obce 

oprávnené využívať dátové centrum, a to po dohode so Správcom dátového centra a ak 

tomu nebránie technické dôvody, pre zabezpečenie prevádzkovania informačných 

systémov verejnej správy vo svojej správe.  Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch ide 

o informačné systémy, ktoré umožňujú orgánom verejnej moci uskutočňovať výkon 

verejnej moci v elektronickej podobe. Primárnou úlohou existencie týchto informačných 

systémov je umožniť fungovanie verejnej moci pomocou elektronických prostriedkov 

v celom rozsahu a v každom štádiu bez potreby osobného kontaktu alebo zasielania 

listinných dokumentov medzi orgánmi verejnej moci a občanmi a rovnako zabezpečenie 

ich prístupnosti osobám so zdravotným postihnutím. Dôležitou podmienkou fungujúceho 

e-Governmentu, ktorá je viackrát reflektovaná aj medzi základnými princípmi 

informatizácie verejnej správy, je interoperabilita, resp. prepojenie informačných systémov 

verejnej správy tak, aby úrady obiehali informácie a nie ľudia. 
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3.3.2 Elektronické schránky 

 Elektronické schránky boli v Slovenkej republike sprístupnené dňa 1.1.2014 a 

zákonným podkladom pre ich spustenie bol zákon e-Governmente, podľa ktorého je 

elektronickou schránkou elektronické úložisko, v ktorom sú uchovávané elektronické 

správy a notifikácie.117 Úlohou elektronických schránok je umožniť elektronickú 

komunikáciu medzi verejnosťou a verejnou správou, a to formou zasielania alebo 

prijímania elektronických správ. Elektronické schránky sa zriaďujú orgánom verejnej 

moci, právnickým osobám,  plnoletým fyzickým osobám, podnikateľom, subjektom 

medzinárodného práva, organizačnej zložke alebo organizácii podľa ustanovenia § 12 ods. 

6 zákona o e-Governmente, tým, o ktorých to ustanoví osobitný predpis. 

 

Zriadenie elektronickej schránky 

 Elektronickú schránku zriaďuje správca modulu elektronických schránok (ďalej len 

„správca“), pričom moment zriadenia sa odlišuje v závislosti od toho, o aký subjekt ide. 

Správca modulu elektronických schránok zriadi elektronickú schránku v týchto lehotách: 

a) ak ide o ich elektronickú schránku orgánu verejnej moci, právnickej osoby a 

zapísanej organizačnej zložky - bezodkladne po tom, ako sa dozvie o vzniku, 

b) k ide o elektronickú schránku fyzickej osoby podnikateľa - bezodkladne po 

tom, ako sa dozvie o vzniku oprávnenia na podnikanie fyzickej osoby, 

c) ak ide o elektronickú schránku fyzickej osoby, ktorá nie je podnikateľom - v 

deň, keď fyzická osoba, ktorá je občanom SR, dosiahne 18. rok veku, 

d) ak ide o subjekt medzinárodného práva, právnickú osobu, ktorá nemá sídlo na 

území SR, fyzickú osobu, ktorá nie je štátnym občanom SR alebo je občanom 

SR mladším ako 18 rokov, a ak nejde o elektronickú schránku podľa písmena 

b), elektronickú schránku toho, o kom to ustanoví osobitný predpis - do piatich 

pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o zriadenie elektronickej 

schránky, 

e) ak ide o zriadenie elektronickej schránky osoby podľa písmen a) až c) po tom, 

ako bola elektronická schránka zrušená, ak pominuli dôvody deaktivácie 

elektronickej schránky - do piatich pracovných dní odo dňa doručenia 

žiadosti 

 
117 Ustanovenie § 3 písm. i) zákona o e-Governmente. 
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 Elektronická schránka sa zriaďuje každému pre jedno právne postavenie. To 

znamená, že ak je majiteľ118 elektronickej schránky súčasne fyzickou osobou a zároveň 

osobou v inom právnom postavení, napríklad v postavení štatutárneho zástupcu právnickej 

osoby, za ktorú oprávnene koná, bude mu zriadená elektronická schránka pre každé z 

týchto právnych postavení. 

 

Aktivácia elektronickej schránky 

 Na to, aby mohla byť elektronická schránka používaná, je potrebné ju aktivovať, 

pričom sa rozlišujú dva postupy aktivácie, a to podľa subjektu, ktorému schránka patrí:  

1. Ak ide o elektronickú schránku orgánu verejnej moci, právnickej osoby alebo a 

zapísanej organizačnej zložky – ide o proces, ktorým sa umožní využívanie 

elektronickej schránky na elektronické doručovanie a ktorý začína úkonom 

správcu modulu elektronických schránok a končí prvým prístupom oprávnenej 

osoby do elektronickej schránky, najneskôr však uplynutím desiateho dňa odo 

dňa vykonania úkonu správcu modulu elektronických schránok. 

2. Ak ide o inú elektronickú schránku ako boli uvedené vyššie - správca modulu 

elektronických schránok vykoná aktiváciu až na žiadosť majiteľa 

elektronickej schránky. 

 Na účely prístupu do elektronickej schránky sa používajú identifikátor osoby v 

spojení s autentifikátorom, ktorý bol pridelený alebo vydaný majiteľovi elektronickej 

schránky alebo osobe oprávnenej na prístup a disponovanie s elektronickou 

schránkou. Bližšie objasnenie identifikátora a autentifikátora bude predmetom bodu 

o elektronickej identite. 

 

Deaktivácia a zrušenie elektronickej schránky 

 Ak elektronickú schránku nemožno ďalej využívať, správca modulu elektronických 

schránok ju deaktivuje, avšak majiteľovi a ďalším oprávneným osobám zabezpečí prístup 

a disponovanie až po dobu jej zrušenia, ktoré nenastane automaticky, ale opäť až úkonom 

správcu. Ten schránku zruší a vymaže jej obsah po uplynutí troch rokov odo dňa, keď sa 

 
118 Napriek tomu, že osoba, ktorej bola zriadená elektronická schránka je zo zákona jej majiteľom, 

elektronická schránka nie je predmetom vlastníckeho práva a majiteľ je oprávnený ňou disponovať len 

spôsobom ustanoveným zákonom o e-Governmente. 
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dozvie o smrti jej majiteľa, vyhlásení jej majiteľa za mŕtveho alebo o zániku jej majiteľa 

bez právneho nástupcu, resp. ak ide o elektronickú schránku podľa ustanovenia § 12 ods. 6 

zákona o e-Governmente, na žiadosť orgánu verejnej moci, ktorého organizačnej zložke 

alebo organizácii v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti bola zriadená, a to v lehote uvedenej v 

žiadosti. Platformou pre vstup a používanie elektronickej schránky je Ústredný portál 

verejnej správy119, z ktorého je možné uskutočniť prihlásenie pomocou údajov 

zavedených v čipe elektronického občianskeho preukazu alebo elektronického preukazu 

o pobyte cudzinca. Okrem internetového pripojenia na počítači je potrebné disponovať 

čítačkou čipových kariet, ktorá je technickým hardvérovým zariadením umožňujúcim 

prečítanie identifikačných údajov osoby vo virtuálnom prostredí.  

 

3.3.3 Elektronická identita 

 Ak majú služby verejnej správy fungovať v elektronickej podobe, je nevyhnutné, 

aby existoval spôsob deklarovania a preukazovania identity osoby vo virtuálnom priestore, 

pretože informatizácia predpokladá absenciu fyzickej prítomnosti danej osoby. Zákon o e-

Governmente poskytuje legálne definície pojmov, ktorých poznanie napomáha lepšiemu 

pochopeniu tejto problematiky. Zhrnieme tie najdôležitejšie, ktorými sú elektronická 

identita, identifikácia identity, autentifikácia identity a autorizácia úkonu.  

 Elektronickou identitou osoby je súbor atribútov, ktoré sú zaznamenateľné v 

elektronickej podobe a ktoré jednoznačne odlišujú jednu osobu od inej osoby, najmä na 

účely prístupu k informačnému systému alebo na účely elektronickej komunikácie. 

Elektronická identita osoby sa deklaruje identifikáciou a preukazuje sa autentifikáciou.120  

 Identifikáciou osoby je deklarovanie (inými slovami určenie) jej identity, a to 

najmä pri prístupe k informačnému systému alebo pri elektronickej komunikácii. Orgány 

verejnej moci sú povinné umožniť osobe, o ktorej právach, právom chránených záujmoch a 

povinnostiach pri elektronickom výkone verejnej moci konajú, používať pri elektronickej 

úradnej komunikácii na účely identifikácie identifikátor osoby. Tým je podľa zákona o e-

Governmente v prípade fyzických osôb rodné číslo v spojení s menom a priezviskom 

a v prípade právnických osôb identifikačné číslo alebo iné obdobné číslo. 

 
119 Ústredný portál verejnej správy je dostupný na webovom sídle www.slovensko.sk, ktorého 

prevádzkovateľom je Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES).   
120 Ustanovenie § 19 ods. 1 zákona o e-Governmente. 
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 Autentifikáciou osoby je preukazovanie (inými slovami overenie) jej identity, 

spravidla prostredníctvom úradného autentifikátora, ktorým je elektronický občiansky 

preukaz s elektronickým čipom a bezpečnostný osobný kód, resp. doklad o 

pobyteelektronickým čipom a bezpečnostný osobný kód alebo alternatívny 

autentifikátor.121 

 V prípade, že má fyzická osoba záujem o elektronickú komunikáciu s orgánom 

verejnej správy, pri splnení vyššie uvedených podmienok akými sú zriadenie a aktivácia 

elektronickej schránky a následné zvládnutie procesov elektronickej identifikácie 

a autentifikácie svojej totožnosti, elektronická komunikácia môžu prebehnúť. Ak by 

v rámci elektronickej komunikácie malo dôjsť zo strany tejto fyzickej osoby aj 

k uskutočneniu právneho úkonu, je potrebné vykonať ďalší proces upravený zákon o e-

Governmente, ktorým je autorizícia právneno úkonu. 

 Autorizáciou úkonu je vyjadrenie súhlasu s obsahom právneho úkonu a s jeho 

vykonaním. Nástrojom pre autorizáciu elektronického podania zo strany osoby, ktorá nie je 

orgánom verejnej správy a v prípade, že osobitný zákon k jeho uskutočneniu vyžaduje 

vlastnoručný podpis, môže byť kvalifikovaný elektronický podpis alebo kvalifikovaná 

elektronická pečať.122 Prostriedkom pre vytváranie kvalifikovaného elektronického 

podpisu je elektronický občiansky preukaz, ktorý pri využívaní elektronických služieb 

verejnej správy plní ekvivalentnú úlohu ako ručne vytvorený podpis využívaný v 

neelektronickom styku s ňou. Nový typ občianskeho preukazu s elektronickým čipom je na 

Slovensku vydávaný od roku 2013 a predstavuje dôveryhodný a bezpečný nosič 

identifikačných údajov občana, teda jeho elektronickej identity, a slúži tak na identifikáciu 

a autentifikáciu totožnosti osôb vo virtuálnom priestore. Ďalšími spôsobmi autorizácie 

právneho úkonu sú použitie na to určenej funkcie informačného systému prístupového 

miesta a použitie uznaného spôsobu autorizácie. V prípade, že má autorizácia prebehnúť zo 

strany orgánu verejnej správy vo vzťahu k elektronickému podaniu alebo elektronickému 

úradnému dokumentu, k autorizácii dôjde kvalifikovaným elektronickým podpisom 

vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu alebo kvalifikovanou elektronickou 

pečaťou, ku ktorým pripojí orgán verejnej správy aj elektronickú časovú pečiatku.  

 

 
121 Bližšie k autentifikátorom pozri ustanovenie § 21 zákona o e-Governmente. 
122 Kvalifikovaný elektronický podpis je digitálny podpis fungujúci na princípe asymetrického šifrovania, 

ktoré používa kľúčový pár pozostávajúci z verejného kľúča a súkromného kľúča. 
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3.3.4 Elektronické dokumenty  

Elektronický dokument a jeho legálne vymedzenie predstavuje ďalší nevyhnutný 

predpoklad elektronického výkonu verejnej správy. Pre dôkladné objasnenie problematiky 

elektronického dokumentu je potrebné poznať význam slova dokument. Ide o papier 

obsahujúci informácie alebo o akýkoľvek prostriedok zachytenia informácií? Podľa 

Krátkeho slovníka slovenského jazyka je dokument v prvom význame listina (úradného 

rázu), doklad a v druhom význame ide o svedectvo, resp. dôkaz. Rovnako slovo listina 

možno vykladať v dvoch rovinách, a to ako úradne zhotovená alebo overená písomnosť 

alebo oficiálna písomnosť obsahujúca zoznam. Ak takto postupujeme ďalej, zisťujeme, že 

písomnosť je niečo napísané ako listina.123 Na základe tejto krátkej analýzy možno 

konštatovať, že toto definovanie je cyklické a na jeho základe nemožno zodpovedať vyššie 

uvedenú otázku. V dávnej minulosti sa informácie zachytávali na rôzne technické 

prevedenia ako kameň, drevo, papyrus či pergamon, neskôr sa najvýznamnejším 

a najrozšírenejším podkladom stal papier, ktorý pretrval dodnes. Skutočnosť, že sa papier 

mal šancu usadiť v našich mysliach, zvykoch na tak dlhú dobu, je dôsledkom pomalého 

rozvoja vedy a techniky.124 Napriek procesu informatizácie v súčasnosti stále pretrváva 

predstava, že dokument musí mať podobu papiera alebo inej formy umožňujúcej 

predovšetkým vizuálne vnímanie obsahu. V takom prípade sa predpokladá, že ide o listinu. 

S nástupom elektroniky a možnosti elektronického (najskôr analógového a neskôr najmä 

digitálneho) záznamu sa v dnešnej dobe vytvárajú originálne verzie dokumentov pomocou 

IKT priamo v počítači na nový druh hmotného nosiča. Takto zhotovený dokument možno 

pre ďalšie potreby vytlačiť do papierovej podoby alebo s ním ďalej pracovať vo virtuálnom 

priestore. To znamená, že chápanie dokumentu ako výhradne papierovej formy zachytenia 

obsahu je zužujúce.  

Slovenská legislatíva je v tomto smere nápomocná. Zákon o e-Governmente 

vymedzuje elektronický dokument ako číselne kódovanú ľubovoľnú neprázdnu postupnosť 

znakov zaznamenanú pomocou elektrických, elektromagnetických, optických alebo iných 

fyzikálnych veličín alebo signálov prenášaných alebo spracovávaných pomocou IKT, 

ktorej interpretáciou na základe formátu elektronického dokumentu možno dosiahnuť 

vizuálnu podobu zrozumiteľnú pre človeka. 125  

 

 
123 Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied. Krátky slovník slovenského jazyka. 

Dostupné na: http://slovniky.juls.savba.sk/?w=&s=exact&c=oe22&d=kssj4&ie=utf-8&oe=utf-8# 
124 MATES, Pavel  - SMEJKAL, Vladimír. E-government v českém právu. Praha: Linde Praha, 2006, s. 100. 
125 Ustanovenie § 3 písm. d) zákona  e-Governmente. 
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Pre úplnosť poskytujeme stručné rozlíšenie medzi pojmami: 

- písomnosť = zaznamenanie informácie písmom na akýkoľvek hmotný nosič, 

- dokument = akýkoľvek objekt, ktorý obsahuje zaznamenané informácie, 

- listina = písomnosť zachytená na papierovom nosiči, papierový dokument, 

- elektronický dokument = písomnosť zachytená na elektronickom nosiči. 

Elektronický dokument je dokument v elektronickej podobe a v dnešnej informačnej 

dobe plní dôležitú funkciu pri komunikácii a ďalších procesoch vo verejnej správe. Tento 

pojem je legálne vyjadrený a jeho uplatnenie nachádzame v takmer 90 právnych 

predpisoch nášho právneho poriadku. Výkon verejnej správy elektronicky predstavuje 

výkon verejnej správy prostredníctvom elektronickej úradnej komunikácie, pri ktorej je 

prenášaný elektronický dokument. Pre objasnenie tohto základného interakčného procesu 

informatizácie verejnej správy je potrebné rozlišovať medzi viacerými pojmami, a to 

elektronická úradná správa, elektronické podanie, elektronický úradný dokument, 

elektronický formulár.126  

 Elektronická úradná správa je predmetom elektronickej úradnej komunikácie 

prebiehajúcej v prostredí elektronickej schránky a je tvorená elektronickým podaním alebo 

elektronickým úradným dokumentom vrátane príloh.  

 Elektronické podanie sú údaje vyplnené podľa elektronického formulára, ktoré na 

účely výkonu verejnej moci elektronicky alebo na účely jeho začatia, zasiela orgánu 

verejnej moci osoba, ktorá je účastníkom konania. To znamená, že elektronické podanie 

podáva fyzická osoba alebo právnická osoba a adresátom je orgán verejnej moci.  

 Elektronický úradný dokument sú taktiež údaje vyplnené podľa elektronického 

formulára, ktorý je však výsledkom konania orgánu verejnej moci pri výkone verejnej 

moci elektronicky. V tomto prípade teda ide o elektronický dokument, ktorý zasiela orgán 

verejnej moci fyzickej osobe alebo právnickej osobe, o ktorej koná.  

 Elektronický formulár predstavuje elektronický dokument obsahujúci 

automatizovane spracovateľné pravidlá, prostredníctvom ktorých je možné elektronickými 

prostriedkami vyplniť a prezentovať údaje v štruktúrovanej forme, spracovateľnej aj 

automatizovaným spôsobom informačnými systémami. Vyplnením elektronického 

formulára vzniká elektronické podanie alebo elektronický úradný dokument.  

 
126 Orgány verejnej správy, ktorým vznikla povinnosť vykonávať verejnú správu elektronicky, sú povinné 

komunikovať s osobami, o ktorých právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach konajú, 

prostredníctvom elektronických schránok, pomocou ktorých dochádza k zasielaniu týchto  dokumentov. 
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3.3.5 Elektronické doručovanie  

Dôležitou súčasťou informatizácie verejnej správy je elektronické doručovanie. 

Informačno-komunikačné technológie vnášajú do tejto oblasti nové možnosti a doterajšie 

spôsoby fyzického doručovania sú nahradené doručovaním vo virtuálnom prostredí, ktoré 

so sebou prináša mnohé špecifiká. Jednotlivé druhy doručovania upravuje zákon o e-

Governmente v ustanoveniach § 29 až 34. Spoločným znakom elektronického doručovania 

je skutočnosť, že toto prebieha prostredníctvom elektronickej schránky, ktorá musí byť 

aktivovaná. Do elektronickej schránky sa doručujú elektronické podania alebo elektronické 

úradné dokumenty, a to podľa toho, kto je ich odosielateľom. Je dôležité podotknúť,  že 

elektronické doručovanie sa vykonáva podľa zákona o e-Governmente, ak osobitné 

predpisy pri spôsobe doručovania elektronickými prostriedkami neustanovujú inak.  

Elektronické doručovanie sa rozlišuje podľa toho, či sa vykonáva do vlastných rúk 

alebo sa nevykonáva do vlastných rúk.  

Do vlastných rúk sa elektronicky doručujú elektronické dokumenty, ktoré sú podľa 

zákona z hľadiska právnych účinkov totožné s dokumentmi v listinnej podobe, o ktorých 

osobitné predpisy ustanovujú, že sa doručujú do vlastných rúk. V tomto prípade sa 

vyžaduje potvrdenie doručenia zo strany adresáta alebo osoby, ktorej je podľa osobitných 

predpisov možné doručovať namiesto adresáta, a to formou elektronickej doručenky 

odoslanej odosielateľovi.  

Ak ide o elektronické doručovanie podľa zákona, ktoré sa nevykonáva do vlastných 

rúk, alebo o doručovanie notifikácií, je takéto doručovanie možné vykonávať okrem 

elektronickej schránky paralelne aj do obdobnej schránky zriadenej orgánom verejnej moci 

sprístupnenej prostredníctvom špecializovaného portálu. Zákon o e-Governmente upravuje 

aj ďalšie súvisiace otázky, ako sú moment doručenie, úložná lehota, elektronická 

doručenka, rozhodovanie o neúčinnosti elektronického doručenia a iné. Zákonodarca tiež 

upravil situácie, pri ktorých je elektronické doručenie vylúčené, napr. ak elektronická 

schránka nie je aktivovaná alebo ak osobitný zákon ustanovuje, že sa doručuje výlučne 

v listinnej podobe.127 

 

 
127 Ustanovenie § 31 ods. 2 zákona o e-Governmente. 
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3.3.6 Úhrady orgánom verejnej správy 

Uskutočňovanie peňažných transakcií sa vo verejnej správe týka predovšetkým 

uhradzovania správnych poplatkov za úkony a konania orgánov štátnej správy, vyšších 

územných celkov, obcí a ďalších subjektov. Podľa súčasnej právnej úpravy možno platiť 

správne poplatky za služby verejnej správy prostredníctvom hotovosti, platobnej karty, 

poštového poukazu alebo prevodu z účtu v banke.128 Poplatky možno platiť aj 

prostredníctvom integrovaného obslužného miesta alebo akreditovaného platcu podľa 

osobitného predpisu.129 Zákon o e-Governmente zaviedol aj tzv. platobný modul verejnej 

správy, pomocou ktorého vzniká možnosť uhradiť poplatok elektronicky. Platobný modul 

sprostredkúva vykonanie úhrady správneho poplatku a poskytuje zaručenú informáciu 

o tejto úhrade. Pozostáva z časti určenej na komunikáciu a z časti určenej na administráciu, 

pričom každá z týchto častí je samostatným informačným systémom.130  

 

3.3.7 Konverzia elektronických dokumentov 

 Elektronické dokumenty môžu vzniknúť buď priamo v elektronickej podobe, t. j. na 

základe znakového zápisu (napr. na klávesnici) alebo znakového výstupu z iného 

spracovania131 alebo pomocou konverzie z listinnej podoby do elektronickej podoby, 

pričom druhý spomenutý proces sa nazýva digitalizácia. Táto môže prebiehať viacerými 

spôsobmi, ktoré ovplyvňujú možnosti následného použitia dokumentu.132 Najčastejším 

a typickým spôsobom digitalizácie dokumentu je skenovanie, pričom výstupný 

elektronický dokument môže mať podobu obrázka, v rámci ktorého je graficky vyjadrený 

obsah alebo podobu textu, ktorá umožňuje následné automatizované spracovanie 

obsiahnutých dát. Konverziu možno uskutočniť aj opačne, tzn. transformovať dokument 

z elektronickej podoby do listinnej (opačný proces k digitalizácii), najvyužívanejším 

spôsobom je tlač elektronického dokumentu. Na druhej strane, konverziou nie je tlač 

dokumentu, kedy je táto považovaná za priamu súčasť samotnej tvorby dokumentu. 

V súčasnej dobe totiž nie je zaužívané vyhotovovať dokument ručne - písaním, ale 

pomocou výpočtovej techniky, pričom následne je nutné dokument vytlačiť. Konverzia je 

teda proces, v rámci ktorého dochádza k transformácii elektronického dokumentu do 

listinnej podoby z rôznych iných dôvodov, napríklad kvôli praktickosti, z obavy zo straty 

 
128 Ustanovenie § 7 ods. 1 Zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch. 
129 Ustanovenie § 7 ods. 2 Zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.  
130 Ustanovenie § 10 ods. 6 zákona o e-Governmente. 
131 MATES, Pavel - SMEJKAL, Vladimír. E-government v české právu. Praha: Linde Praha, 2006, s. 121. 
132 LECHNER, Tomáš. Elektronické dokumenty v právní praxi. Praha: Leges, 2013, s. 206. 
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dôveryhodnosti elektronického dokumentu, zo zvyku alebo z dôvodu ochrany.133 

Z právneho hľadiska je dôležité zachovať pri konverzii dôveryhodnosť obsahu daného 

dokumentu. Najsilnejším a primárnym spôsobom je autorizovaná konverzia dokumentu. 

V prípade, ak sa ako príloha prikladá verejná listina, resp. listina, na ktorej je úradne 

overený podpis, nestačí takýto dokument len skenovať. Aby ostali zachované rovnaké 

právne účinky, aké mal pôvodný (listinný) dokument, je nutné dokument zaručene 

konvertovať. V podmienkach Slovenskej republiky je postup konverzie upravený v štvrtej 

časti zákona o e-Governmente, ktorý rozlišuje rozlišuje konverziu a zaručenú konverziu. 

Konverziou je postup, pri ktorom je celý, bežne zmyslami vnímateľný informačný obsah 

pôvodného elektronického dokumentu transformovaný do novovzniknutého dokumentu 

v listinnej podobe alebo je obsah dokumentu v listinnej podobe transformovaný do 

novovzniknutého elektronického dokumentu alebo je obsah elektronického dokumentu 

transformovaný do novovzniknutého elektronického dokumentu, ktorý má iný formát 

elektronického dokumentu ako pôvodný elektronický dokument.134 O zaručenú konverziu 

ide vtedy, ak je vykonaná postupom pre zaručenú konverziu osobou oprávnenou vykonať 

zaručenú konverziu, pričom touto osobou môže byť orgán verejnej moci, notár, poštový 

podnik poskytujúci univerzálnu službu a taktiež advokát, ale tento len v prípade, ak nejde o 

konverziu verejnej listiny. Konverzia má v súčasnej dobe informatizácie rôznych procesov 

veľký význam, čo možno vidieť aj v tom, že novovzniknutý dokument zo zaručenej 

konverzie, ktorý je neoddeliteľne spojený s osvedčovacou doložkou, má rovnaké právne 

účinky a je použiteľný na právne účely v rovnakom rozsahu, ako pôvodný dokument, 

ktorého transformáciou vznikol.135 

 

 

 

 

 

 

 

 
133 LECHNER, Tomáš. Elektronické dokumenty v právní praxi. Praha: Leges, 2013, s. 212. 
134 Ustanovenie § 35 ods. 1 zákona o e-Governmente. 
135 Ustanovenie § 39 ods. 1 zákona o e-Governmente. 
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3.4 Úlohy  

 

1. Uveďte konkrétne praktické príklady pre jednotlivé úrovne elektronických služieb. 

2. Sú občania a podnikatelia povinní používať pre komunikáciu s orgánmi verejnej 

správy svoje elektronické schránky? Ak áno, z ktorého ustanovania a ktorého 

právneho predpisu táto povinnosť vyplýva? 

3. Ktoré ustanovenia zákona o-Governmente výslovne ukladajú orgánom verejnej 

správy výkon verejnej správy elektronicky? Existujú nejaké výnimky? Ak áno, o aké 

prípady ide? 

4. Vyberte si tri princípy informatizácie verejnej správy, ktoré bližšie vysvetlite 

a uveďte, v ktorom ustanovení a ktorého právneho predpisu nachádzame ich právne 

zakotvenie? 

5. Aké sú v rámci e-Governmentu funkcie elektronického občianskeho preukazu? Aký 

je váš názor na elektronické občianske preukazy a eventuálne iné možnosti, ktoré by 

plnili rovnaké, príp. aj iné funkcie? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY 

 

Monografie, učebnice a odborné články 

 

FÁBRY, Branislav – KASINEC, Rudolf – TURČAN, Martin. Teória práva. Bratislava: 

Wolters Kluwers, 2019, 324 s., ISBN 9788057101277. 

GREGUŠOVÁ, Daniela. Elektronický podpis a jeho aplikácia v praxi. In: Bulletin 

slovenskej advokácie, 5/2010, s. 14-22. ISSN 1335-1079. 

GROSPIČ, Jiří. Základní otázky demokratické transformace, reformy a modernizace 

veřejné správy. In: Úvod do regionálních věd a veřejné správy. Plzeň: Alex Čeňek, 2004. 

s. 390-422.  

JASAŇOVÁ, Katarína. Verejná správa v niektorých krajinách EÚ. Pardubice: Digitálni 

knihovna Univerzity Pardubice, 2007.  

LECHNER, Tomáš. Elektronické dokumenty v právní praxi. Praha: Leges, 2013. 255 s. 

ISBN 978-80-87576-41-0. 

MATES, Pavel – SMEJKAL, Vladimír. E-government v českém právu. Praha: Linde 

Praha, 2006. 244 s. ISBN 80-7201-614-8. 

MATES, Pavel. E-government v české veřejné správě. In: Právní rozhledy. 2005, roč. 13, 

č. 8, s. 283-286. ISSN 1210-6410. 

MESARČÍK, Matúš – GYURÁSZ, Zoltán. Umelá inteligencia a právna úprava 

zdravotníctva v Slovenskej republike. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2020, 100 s., ISBN: 978–80–7160–574-4. 

NAISBITT, John. Megatrends. New York: Warner Books, 1984. 

POLČÁK, Radim. Právni reflexe pojmu informační společnosti. In: Časopis pro právni 

vědu a praxi. 2008, roč. 16, č. 4, s. 350-358. ISSN 1210-9126. 

VLASÁK, Rudolf. Informační politika: minulost a současnost v Čechách a ve vyspělých 

demokracích. In: Informační studia a knihovnictví v elektronických textech I. Praha: ÚISK 

FF UK, 2001, s. 1-194. 

 

 

 

 

 



67 

 

Slovenské strategické dokumenty a právna úprava 

 

MINISTERSTVO DOPRAVY, PÔŠT A TELEKOMUNIKÁCIÍ SLOVENSKEJ 

REPUBLIKY. Cestovná mapa zavádzania elektronických služieb verejnej správy. 

Bratislava, 2005.  

MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Metodický pokyn na použitie 

odborných výrazov pre oblasť informatizácie spoločnosti. Bratislava, 2008.  

MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Národná koncepcia 

informatizácie verejnej správy. Bratislava, 2008.  

MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Stratégia informatizácie 

verejnej správy. Bratislava, 2008.  

MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY A MINISTERSTVO 

DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SLOVENSKEJ 

REPUBLIKY: Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014-2020. Bratislava, 

2014. 

ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Operačný program Informatizácia 

spoločnosti. Bratislava, 2007. 

ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Operačný program Informatizácia 

spoločnosti. Bratislava, 2012. 

ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Revízia budovania e-Governmentu 

(strednodobý plán implementácie priorít). Bratislava, 2011.  

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Politika informatizácie spoločnosti v Slovenskej 

republike Bratislava, 2001. 

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Programové vyhlásenie vlády Slovenskej 

republiky 2012-2016. Bratislava, 2012.  

Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 

Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších 

predpisov. 

Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. 

 

 

 



68 

 

Medzinárodné a európske strategické dokumenty a právna úprava 

 

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. eEurope 2002 - An Information 

society for all - Draft Action Plan. Brussels, 2000. 

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. eEurope 2005: An Information 

Society For All.  Brussels, 2002. 

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. eEurope: An Information 

Society For All. Brussels, 1999. 

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. Growth, Competitiveness, 

Employment: The Challenges and Ways Forward into the 21st Century - White Paper. 

Luxembourg, 1993. 

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. i2010 – A European Information 

Society for growth and employment. Brussels, 2005. 

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. i2010 eGovernment Action 

Plan: Accelerating eGovernment in Europe for the Benefit of All. Brussels, 2006. 

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. Public Sector Information: A 

Key resource for Europe. Green Paper on Public Sector Information in the Information 

Society. Brussels, 1999. 

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. The Role of eGovernment for 

Europe’s Future. Brussels, 2003. 

EUROPEAN COMMISSION. EUROPE 2020 - A strategy for smart, sustainable and 

inclusive growth. Brussels, 2010.  

EUROPEAN COMMISSION. Growth, Competitiveness, Employment - White paper 

follow-up. Report on Europe and the Global Information Society. Luxembourg, 1994. 

EUROPEAN COMMISSION. The European eGovernment Action Plan 2011-2015 - 

Harnessing ICT to promote smart, sustainable & innovative Government. Brussels, 2010. 

EURÓPSKA ÚNIA. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. 

júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES.   

EUROPEAN COUNCIL. Presidency Conclusions. Lisbon, 2000. 

Smernica 1999/93/ES z 13. decembra 1999 o rámci spoločenstva pre elektronické podpisy.  

G7 Information Society Conference: Final report. Brussels, 1995. 

OECD. e-Government for better government. Paris: OECD, 2005. 

OECD. Public sector innovation and e-government.  Paris: OECD, 2005. 

http://www.informatizacia.sk/ext_dok-smernica_es_1999_93_epodpis/717c


69 

 

UNESCO: Developing and Using Indicators of ICT Use in Education. Bangkok: UNESCO 

Asia and Pacific Regional Bureau for Education. 2003. 39 p.  

UNCITRAL. Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment. Vienna, 

1996.  

 

Iné právne zdroje 

 

JAZYKOVEDNÝ ÚSTAV ĽUDOVÍA ŠTÚRA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED. 

Krátky slovník slovenského jazyka.  

ITA - Institute of Technology Assessment of the Austrian Academy of Sciences. 

Background Paper to “The Information Society, Bringing Administration Closer to the 

Citizens Conference.” November, 1998.  

http://www.echo.lu/eudocs/en/bangemann.html 


