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Základné východiská:
- Zákon 305/2013 – eGOV zákon

- §26 Elektronický úradný dokument
- §28 ods. 3 Doložka právoplatnosti 
- §31a zavádza povinné centrálne listinné doručovanie úradných zásielok
- Vyhláška UPVII pre listinný rovnopis EUD

- Agendové zákony (obsah rozhodnutí a aj procesy)

- Správny poriadok, Správny súdny poriadok, Civilný sporový poriadok, 
Trestný poriadok, Daňový poriadok ...

- Zákon č.275/2006 o ISVS a Výnos č.55/2014 o štandardoch pre ISVS
- Štandardy pre formáty elektronických dokumentov podpísateľných elektronickým 

podpisom
- Príloha č.3 - Štandard pre elektronické formuláre

- Metodické usmernenie MVSR číslo SVS-OAR1-2016/006100 pre tvorbu 
úradných listov s využitím logotypu

- STN 01 6910 – Pravidlá písania a úpravy písomností a STN 88 6101 – Predtlač 
listových papierov na úradné a obchodné listy

- Inštrukcia MVSR číslo 130.312/2016-OVDI k používaniu logotypu štátnej 
správy SR a značky Slovensko v administratívnej praxi



Aktuálny stav OVM pri el. doručovaní UZ cez UPVS:
- elektronické dokumenty vytvárajú zamestnanci inštitúcie manuálne a 

odosielajú ich v prostredí elektronickej schránky ÚPVS cez elektronický 
formulár Všeobecná agenda rozhodnutie,

- úradné dokumenty vytvárajú vo vlastnom internom systéme a cez modul 
G2G automatizovane zasiela elektronické dokumenty, vygenerované 
vlastnými informačnými systémami (PDF alebo XML)

- Rok 2017 cca 4,5 mil. elektronických úradných rozhodnutí

- Nezabúdajme: povinnosť OVM od 1.2.2018 je vytvárať a používať 
štruktúrované el. formuláre

Problémy:

- Neštruktúrované formuláre rozhodnutí (PDF, TIFF, JPG)

- Nesprávne transformácie pre el. formuláre (tlačové, formát, obsah)

- Podpisovanie KSC, KEP, časová pečiatka – neplatná autorizácia

- Neobsahujú doložky právoplatnosti



Analýza doručovania UZ a RsD za rok 2017:

Zdroj: SP a NASES 2017
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Aktuálny stav pri el. doručovaní UZ cez UPVS rok 2017

Názov formuláru Počet

App.GeneralAgenda 1

Doc.GeneralAgenda 381 277

Doc.GeneralAgendaFiction 1 399 624

Doc.GeneralAgendaFictionSign 310

Doc.GeneralAgendaReport 366 641

MVGeneralAgenda 885

Notify.GeneralAgenda 87

UDZS.Doc.GeneralAgenda 13

UDZS.Doc.GeneralAgendaFiction 43

UDZS.Doc.GeneralAgendaReport 28

UVO.Doc.GeneralAgenda 2

UVO.Doc.GeneralAgendaFiction 2 010

UVO.Doc.GeneralAgendaReport 19

Celkový súčet 2 150 940



Aktuálny el. formulár pre Všeobecná agenda – rozhodnutie:

- PROBLÉMY: Dnes všeobecná agenda neobsahuje niektoré náležitosti
- Jedná sa v princípe o el. formu úradného listu, ale nemá potrebný obsah

- Nepokrýva všetky formy: rozhodnutie / opatrenie / uznesenie / rozsudok / 
stanovisko / výzva / oznámenie / predvolanie / dožiadanie / trestn.rozkaz / iné

- Je obmedzená automatizovaná spracovateľnosť el. úradného dokumentu

- Nie je zaručená jednoznačná referencovateľnosť a overiteľnosť



Elektronické formuláre:

- PDF dokumenty nedodržiavajú štandard PDF podľa Výnosu, často 
skenované, obsahuje rôzne neštandardné fonty, linkované objekty –
problémy s tlačou

- Formálne problémy s el. formulármi – názvy, popisy, nemajú uvedené 
prílohy, POSP

- NASES pripravuje vzorové el. formuláre pre univerzálny formulár 
Rozhodnutie, verzie zatiaľ (na základe komunikácie s MVSR, MSSR):
- Úradný list (všeobecná úradná komunikácia)

- Rozhodnutie (výkonná moc - štátna a verejná správa, samospráva, iné)

- Rozsudok / Uznesenie / Trestný rozkaz (súdna moc a prokuratúra, iné)

- Predpokladá sa aktualizácia štandardov pre ISVS, aby podporovali 
jednotnosť EUD (dátové typy pre doručovaciu adresu, prílohy a pod.)



Elektronické formuláre:

- Všeobecná agenda – transformácia do listinnej podoby súčasnosť 



Nové elektronické formuláre:

(transformácia do listinnej 

podoby – návrh)



Nové elektronické formuláre:

(transformácia do listinnej 

podoby – návrh)



Formálna úprava úradného listu:

Metodické usmernenie MVSR pre tvorbu úradných listov s využitím logotypu,

STN 01 6910 – Pravidlá písania a úpravy písomností a STN 88 6101 – Predtlač listových papierov na 
úradné a obchodné listy,

Inštrukcia MVSR číslo 130.312/2016-OVDI k používaniu logotypu štátnej správy SR a značky 
Slovensko v administratívnej praxi

- Formát, veľkosť, písmo: Times Roman CE alebo Arial, veľkosť písma č. 12

- Záhlavie: adresové údaje odosielateľa - úplný názov úradu, úplná adresa vrátane PSČ, logo úradu

- Adresové pásmo: adresa príjemcu (OVM, FO, PO a podobne) max. 6 riadkov

- Odvolávacie údaje: Váš list, Dátum, Naše číslo, Vybavuje

- Predtlač „Vec“: heslovité vyjadrenie obsahu listu, Úradný list sa píše vždy iba v jednej veci.

- Oslovenie / Text listu: Odsek, podčiarkovanie, centrovanie, veľké a malé písmená.

- Pozdrav:, Prílohy: , Odtlačok pečiatky: Ak sa list opatrí odtlačkom pečiatky, umiestni sa pod 
textom

- Podpis: v pravej polovici nad meno a priezvisko, pod textom, Na vedomie:

- Dopĺňajúce údaje: päta strany napr. číslo telefónu, faxu, E-mail, IČO, bank.spojenie



Spracovanie správ na listinné doručovanie:

Spracovávané budú správy typu „elektronické rozhodnutie/úradný 
dokument“ (class = EGOV_DOCUMENT), t.j. nie notifikácie, podania, alebo 
iné typy správ.

Podporované formáty dokumentov:

1. nepodpísané elektronické dokumenty:
i. vo formáte textových súborov Portable Document Format (.pdf) podľa § 19 písm. 
a) 2, 2a, 2b, 2c výnosu 55/2014 Z. z.

ii. údaje elektronického formulára vo formáte XML v súlade so štandardom pre 
elektronické formuláre podľa prílohy č. 3 k výnosu č. 55/2014 Z. z

2. podpísané elektronické dokumenty:
i. priamo podpísané elektronické dokumenty vo formáte textových súborov 
Portable Document Format vo verzii A-1a podľa § 57a písm. a) výnosu 55/2014 Z. z.

ii. externe podpísané elektronické dokumenty vo formáte textových súborov 
Portable Document Format vo verzii A-1a podľa § 57a písm. b) 1 výnosu 55/2014 Z. z.



iii. elektronické dokumenty vo formáte jazyka pre prenos dátových prvkov podľa §
12 výnosu 55/2014 Z. z. v štruktúre podľa prílohy č. 11 výnosu 55/2014 Z. z. 
("kontajner XML údajov", resp. XMLDataContainer), pričom musí ísť o vyplnené údaje 
elektronického formulára, pre ktorý musí byť v MEF publikovaná prezentačná schéma 
pre tlač 

Podpisové kontajnery

Ak sa podpísaný dokument určený na listinné doručovanie nachádza v podpisovom kontajneri, musí 
ísť výlučne o podpisový kontajner, ktorý nie je viacnásobne vnorený a je v súlade s technickou 
špecifikáciou:

- Základný profil podpisového kontajnera vo formáte ASiC ETSI TS 103174 v.2.2.1

- ZEPf Pôvodný formát zaručeného elektronického podpisu

Autorizácia objektu správy

musia byť autorizované kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou 
elektronickou pečaťou odosielateľa v súlade s jednou z týchto technických špecifikácií (v 
prípade špecifikácií ETSI, s výnimkou ich časti 9): Základný profil CAdES, PAdES, XAdES - ETSI TS 
103171 v.2.X.X a XAdES_ZEP v1.0

K autorizácii musí byť pripojená platná kvalifikovaná časová pečiatka.



Integrácie na UPVS – zmeny spracovania SK.TALK

Požiadavky na zmeny: S ohľadom na nutnosť automatizovaného 
spracovania el. úradných správ:

- Doplnenie adresy na listinné doručenie (ZoEGOV)

- Identifikácia názvu dokumentu a ID dokumentu (Vyhláška UPVII)

- Spracovanie ďalších typov doručovania – nedoposielať, opakované 
doručovanie (Poštové podmienky)

Realizácia:

- Zmena IM pre UPVS (metodické usmernenie na dodržiavanie konvencie, 
zmena štandardu, kontrola)

- Doplnenie SK.TALK (doriešenie doručovacej adresy CUD)

- Rozšírenie POSP (ďalšie spôsoby spracovania doručovania)

- Procesné NASES: kontrola eForms pri schvaľovaní na chyby, ktoré sa 
môžu prejaviť v rámci CUD, úprava integračných dokumentov a procesov



Integrácie na UPVS – doručenky SP (príklad)

Rôzne informácie pre Doručenie

alebo Nedoručenie

Kód Popis dôvodu nedoručenia

2 vrátiť - neznámy 

(adresát zásielky sa nenachádza na 

adrese uvedenej na zásielke)

3 vrátiť - neprevzaté v odb. lehote

(adresát si neprevzal zásielku počas 

plynutia odbernej lehoty na pošte)

4 vrátiť – zomrel

9 vrátiť - nedostatočná adresa

(adresa uvedená na zásielke je 

nedostatočná na jej doručenie)

Napr. Informácia o doručení LR EUD obsahuje

nasledovné údaje:

• Jednoznačný identifikátor informácie o výsledku

doručenia potvrdzujúcej moment doručenia alebo

dôvody nedoručenia

• Identifikátor pôvodnej elektronickej úradnej

správy určenej na listinné doručovanie.

• Podacie číslo listinnej zásielky.

• Dátum a čas vytvorenia informácie o výsledku

doručenia potvrdzujúcej moment doručenia alebo

dôvody nedoručenia.

• Dátum prevzatia zásielky.

• Príznak, či bola zásielka dodávaná do poštového

priečinku



Integrácie na UPVS – chybové hlášky (príklad)

Napr. chybová správa bude obsahovať nasledovné údaje:

• jednoznačný identifikátor chybovej správy

• typ informácie pri spracovaní ktorej nastala chyba:
• informácia o prijatí / odmietnutí správy na listinné doručenie

• informácia o listinnom doručení zásielky

• jednoznačný identifikátor informácie o prijatí/odmietnutí správy na 
listinné doručenie alebo informácie o listinnom doručení zásielky

• kód chyby

• ľudsky čitateľný popis chyby

v slovenčine

Kód Popis (nie je súčasťou návratovej hodnoty) 

0 Úspešne prijatá správa 

03100101 Nastala chyba pri vstupnom spracovávaní správy. 

03100102 Nastala chyba, prijata správa neobsahuje message class. 

03100103 Nastala chyba, message class prijatej správy nie je zaregistrovaný. 

03100104 Nastala chyba, prijatá správa má nesprávnu verziu štruktúry skTalk. 

03100105 Nastala chyba, správa musí mať priložený token. 

03100106 Nastala chyba, správa nie je povolená pre role používateľa. 

03100107 Nastala chyba, správa s kontajnerom nemôže mať viacero položiek 

ChannelInfoReply 

 



Podpora a súčinnosť NASES pre OVM:
- Pracovné stretnutia s OVM

- Riešenie otázok o CUD
- Pomoc s eFormulármi
- Integrácie na UPVS (zmeny IM a štandardov, DIZ a SLA)
- Školenia, riešenie problémov
- eDizajner (licencie pre OVM)

- NASES pripravuje vzorové el. formuláre pre univerzálny formulár 
Rozhodnutie, verzie zatiaľ:
- Úradný list (všeobecná úradná komunikácia)
- Rozhodnutie (výkonná moc - štátna a verejná správa, samospráva, iné)
- Rozsudok / Uznesenie / Trestný rozkaz (súdna moc a prokuratúra, iné)

- Mailová schránka cud@nases.gov.sk integrácie@nases.gov.sk

mailto:cud@nases.gov.sk
mailto:integrácie@nases.gov.sk


Ďakujeme za pozornosť

Tím NASES a 

Ing. Samuel Esterka, projektový manažér CUD, NASES

samuel.esterka@nases.gov.sk Tel: 0915/395871

www.nases.gov.sk cud@nases.gov.sk www.slovensko.sk

mailto:samuel.esterka@nases.gov.sk
http://www.nases.gov.sk/
mailto:cud@nases.gov.sk
http://www.slovensko.sk/

