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1. Stav Zákona

• 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)

– schválený v septembri 2013, účinnosť od 1.11.2013 (okrem
prechodných období, ktoré sú až 3 roky – dôvodom sú
nedokončené projekty OPIS orientované na služby)

– v procese prípravy zapracovanie veľkého počtu pripomienok

– „kompromisy“, ktorých dôsledky sa prejavujú pri aplikácii až
teraz

– ďalšie úpravy vyplývajúce z aplikačnej praxe



• Príprava novely zákona

– v súčasnosti prebieha príprava návrhu novely na MF SR

– už existuje 1. verzia pracovného návrhu textu
paragrafového znenia,

– intenzívne sa diskutujú oblasti, ktoré by mala/mohla
novela obsahovať,

– existuje otvorený priestor pre námety na novelizáciu,

– ďalšie návrhy prichádzajú (napr.: VÚC, ÚPV SR), tieto sú
diskutované na úrovni pracovných skupín na MF SR
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• Dôvody

– vyriešenie legislatívno-technických otázok, ktoré sa vyskytli pri
aplikácii zákona

• cieľom je zjednotenie výkladu ustanovení zákona

• spresnenie formulácií tak, aby nebol možný rôzny výklad

• Oblasti pre tieto zmeny sú

– zosúladenie pojmov a používanej terminológie

• napríklad pre elektronickú úradnú tabuľu

• odstránenie duplicít

– spresnenie požiadaviek a funkcionality

• napr. požiadavka pre dlhodobé (trvalé) sprístupňovanie 
publikovaných elektronických formulárov

2. Legislatívno-technické zmeny



– aktivácia elektronickej schránky právnickej osoby

• umožniť už pred uplynutím prechodného obdobia, ktoré je 18
mesiacov (akútny prípad: zmena bude iniciovaná cez návrh
zákona o Centrálnom elektronickom priečinku, s predpokladanou
účinnosťou v októbri 2014)

– presun správcovstva modulu úradnej komunikácie (MUK) z
ÚV SR pod MF SR,

– nutná úprava prechodných období pre spoločné moduly,

– doplnenie možnosti cloudových riešení pre služby orgánov
verejnej moci (OVM)



• Dôvody

– pôvodný návrh zákona bol výsledkom „kompromisov“,
ktorých negatívne dôsledky sa prejavujú v praxi,

– okruhy ktoré z rôznych dôvodov neboli zaradené do
pôvodného návrhu (aj keď sa o niektorých z nich
diskutovalo),

– zmena pohľadu na riešenie danej problematiky

3. Koncepčné témy
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• Autentifikácia

– identifikované problémy s autentifikáciou

• v súčasnosti autentifikácia možná IBA cez eID, čo výrazne limituje
prístup,

• v súčasnosti autentifikácia iba osoby, nie je možné pristupovať
prostredníctvom informačného systému automatizovaným spôsobom.

– alternatívny autentifikátor

• pôvodný zámer – nešpecifikovať konkrétny prostriedok, však v
pôvodnom zámere sa nepredpokladalo použitie ďalších prostriedkov
ako napr. čítačku. Možné riešenia ako najmä heslo, GRID karta, SMS
kód a pod. Nebol zámer podmieňovať vlastníctvom eID,

• súčasný stav - autentifikátor neexistuje, resp. je plánovaný identický s
technológiou eID. Textácia výsledkom rokovaní s MV SR.



– autentifikácia pri prístupe prostredníctvom informačného
systému

• rôzne možnosti riešenia – otázka kto sa autentifikuje, či osoba alebo
systém

• preferované riešenie – autentifikátor pre osobu pristupujúcu
prostredníctvom informačného systému

• technické riešenie – autentifikačný certifikát, v súlade s
pripravovaným Nariadením EP o interoperabilite identít a
dôveryhodných službách

• praktický problém – overovanie platnosti autentifikačného certifikátu
(OCSP, resp. nahlasovanie ukončenia platnosti autentifikačnému
modulu)
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• Referenčné číselníky

– zavedenie zoznamu referenčných číselníkov (podobne ako
pri zozname referenčných údajov)

– garantovanie platnosti obsahu číselníkov

• Centrálna evidencia záznamov o zaručenej konverzii

– v súčasnosti sa záznamy vedú lokálne a vzhľadom na
citlivosť konverzie (vznikajú plnohodnotné dokumenty),
existuje však možnosť zneužitia tohto inštitútu (vytvorenie
„neexistujúcich“ dokumentov na právne účely!!!)

– centrálna evidencia vytvorí podmienky pre penalizáciu
možného zneužitia – dôkazy o konverzii, resp. možnosť
overenia či je konverzia skutočne vykonaná
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• Autorizácia doručeniek

– v súčasnosti - „autorizačným prostriedkom je funkcia, ktorá
je spojená s doručenkou“ , čiže „klik“ na GUI

– problém môže nastať v prípade preberania prostredníctvom
informačného systému osoby, kde zákon nie je jasný

• Inštitút zdrojového registra

– pripravovaný projekt RPO

• aktualizácia údajov v zdrojových registroch (napr. obchodný
register), ale referenčným registrom je RPO

• problém v tom, že referenčné údaje publikované RPO sa musia
nachádzať aj v zdrojových registroch a nie referencovať

Poznámka: Zmena nebude predmetom návrhu tejto novely !



• Register splnomocnení

– cieľ – jedno miesto, kde sú evidované všetky splnomocnenia

• splnomocniteľ – môže sledovať koho splnomocnil a taktiež zrušiť
splnomocnenie

• splnomocnený – sledovanie všetkých splnomocnení na jeho osobu

• Orgán verejnej moci – získavanie splnomocnenia, ktoré nie je
potrebné dokladovať

– princípy

• evidencia vedená centrálne,

• formuláre na udeľovanie splnomocnenia (komu?, na aký úkon?, s
akým časovým obmedzením?)

• údaje prístupné pre oprávnené osoby

• povinnosť OVM evidovať splnomocnenia cez tento register
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Ďakujeme za pozornosť

Otázky?


