
Elektronické doručovanie a identifikácia elektronickej schránky 

 

Podľa § 5 ods. 3 a 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej správe 

v školstve“) sú riaditeľ základnej školy, riaditeľ strednej školy, ale aj riaditeľ základnej školy s 

materskou školou a riaditeľ spojenej školy, ktorej súčasťou je aj základná škola alebo stredná škola 

(ďalej len „riaditeľ školy“) orgánmi štátnej správy v školstve a vykonávajú štátnu správu v prvom 

stupni. Táto oblasť štátnej správy nie je vylúčená z pôsobnosti zákona o e-Governmente, preto je 

riaditeľ školy orgánom verejnej moci (ďalej len „OVM“) v rozsahu, v ktorom vykonáva štátnu správu 

zverenú zákonom o štátnej správe v školstve. 

Podľa § 29 ods. 1 zákona o e-Governmente sa elektronické úradné dokumenty doručujú do 

elektronickej schránky, ktorá je aktivovaná, pričom je potrebné vziať do úvahy ustanovenia osobitných 

predpisov pre elektronické doručovanie. Orgán verejnej moci preto musí byť schopný v každom 

prípade pri doručovaní elektronického úradného dokumentu overiť, či konkrétna osoba má 

aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie. 

Na identifikáciu osoby, ktorej sa doručuje, je v zmysle zákona o e-Governmente potrebné používať 

identifikátor osoby, ktorým je v prípade fyzických osôb meno, priezvisko a rodné číslo (resp. iné 

obdobné číslo cudzinca) a v prípade právnickej osoby identifikačné číslo (resp. iné obdobné číslo, ak 

ide o zahraničnú osobu). Zjednodušene je možné povedať, že dostatočnú sadu údajov, ktorú na 

identifikáciu elektronickej schránky orgán verejnej moci potrebuje, tvorí identifikátor danej osoby. 

Ak sú údaje z identifikátora osoby náležitosťou podania, orgán verejnej moci je v konaní oprávnený 

žiadať o ich doplnenie, v rámci odstránenia vád neúplného podania, a to pod následkom zastavenia 

konania. Na základe takto doplnených údajov je možné následne elektronickú schránku identifikovať. 

 

Súhrnné informácie pre školy a školské zariadenia k povinnostiam podľa zákona o e-Governmente 

https://www.minedu.sk/data/att/15072.pdf

