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Hospodárskej a sociálnej rady SR 

dňa 23. 05. 2022 

 
 

       k bodu č. 9 

 

 

Stanovisko ZMOS 

k materiálu: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa 

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 201/2019 Z. z. o priamej výchovno-vzdelávacej 

činnosti 

 

Všeobecne k návrhu: 

Návrh zákona ruší inštitút integrovaných obslužných miest (ďalej len „IOM“), keďže v zásadnej 

časti činností nenašiel predpokladané uplatnenie. Časť činnosti, ktorá sa týka vydávania 

výpisov z verejných evidencií bude zachovaná, pričom táto činnosť bude realizovaná cez 

príslušné inštitúty zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Návrhom zákona dochádza k revízii právnej úpravy zriaďovania elektronických schránok pre 

orgány verejnej moci, zriaďovania a aktivácie schránok pre zapísané organizačné zložky a 

deaktivácie schránok pre fyzické osoby podnikateľov. V oblasti doručovania dochádza k úprave 

pravidiel doručovania elektronických úradných dokumentov v prípade deaktivácie 

elektronickej schránky.   

Na základe podnetov z aplikačnej praxe sa navrhuje umožniť vytváranie elektronického 

úradného dokumentu aj ako elektronického dokumentu bez použitia elektronického formulára. 

Návrhom zákona sa zároveň navrhuje rozšíriť okruh osôb oprávnených na vykonávanie 

zaručenej konverzie, upustiť od povinnosti vedenia evidencie u osoby vykonávajúcej konverziu 

a používanie len centrálnej evidencie zaručených konverzií, v spojení s maximálnym 

zjednodušením náležitostí osvedčovacej doložky. 

Návrhom zákona sa akceptovali pripomienky združenia DEUS vo vzťahu k prístupu 

k elektronickým schránkach obcí a miest.  

Cieľom návrhu zákona je:  

- minimalizovať špekulatívne konanie pri deaktivácii elektronickej schránky a 

zefektívniť činnosť orgánov verejnej moci pri doručovaní elektronických úradných 

dokumentov. 

Návrh zákona bol vypracovaný predovšetkým na základe výsledkov kontrolnej činnosti 

Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len 

„ministerstvo investícií“), na základe doručených podnetov od iných orgánov verejnej moci, 

odporúčaní z pracovných skupín pod vedením ministerstva investícií, a čiastočne aj výstupov z 



auditu povinností uskutočneného v roku 2021 na základe spolupráce ministerstva investícií so 

zástupcami odbornej komunity 

 

Pripomienky k návrhu:  

ZMOS k návrhu zákona nemá žiadne zásadné pripomienky. 

 

Záver:  

ZMOS navrhuje, aby HSR SR odporučila predložený návrh zákona na ďalšie legislatívne 

konanie 

 

 

                                                                                                            Branislav Tréger   

                                                                                                             predseda ZMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


