
6. Elektronické formuláre 

 

V zmysle § 24 ods. 2 ZoEG a § 26 ods. 2 ZoEG má ústredný orgán štátnej správy na účely 

konaní v oblastiach, v ktorých vykonáva ústrednú štátnu správu a v ktorých sa vykonáva verejná 

moc elektronicky, povinnosť vytvoriť elektronické formuláre pre elektronické podania 

a elektronické formuláre pre elektronické úradné dokumenty. 

Uvedené ustanovenia formulujú základný rámec pre vytváranie formulárov a vychádzajú z 

predpokladu, že ústredné orgány štátnej správy budú vytvárať formuláre tak pre podania, ako 

aj pre úradné dokumenty v rámci svojej pôsobnosti a tieto zverejňovať, aktualizovať a rušiť 

prostredníctvom modulu elektronických formulárov. Tieto formuláre budú následne prístupné 

tak OVM, ako aj osobám súkromného práva a budú ich prostredníctvom realizovať 

elektronickú komunikáciu - podávať podania, resp. vydávať úradné dokumenty. Pre 

samosprávu platí, že formuláre v oblasti výkonu originárnych kompetencií si vytvárajú obce a 

samosprávne kraje samé. 

Zároveň platí, že ak určitý typ už vytvoreného formulára (napr. formulár všeobecného podania 

v správnom konaní) vyhovuje na účely podaní viacerým oblastiam ústrednej štátnej správy, 

nemusí každý ústredný orgán vytvárať osobitný formulár, ale môže na "svoje služby" 

registrovať už existujúci.  

Elektronické formuláre je možné vytvárať aplikáciou Form Designer bezplatne poskytovanou 

pre orgány verejnej moci na ÚPVS. Taktiež ich je možné vytvárať aj rôznymi voľne alebo 

komerčne dostupnými nástrojmi určenými pre programátorov. Pri vytváraní elektronických 

formulárov je potrebné dodržiavať príslušnú legislatívu, napríklad štandardy pre dátové prvky 

a štandardy pre elektronické formuláre uvedené vo výnose Ministerstva financií Slovenskej 

republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení 

neskorších predpisov. Pre dosiahnutie plného súladu elektronického formulára vytvoreného 

aplikáciou Form Designer so štandardmi pre IS VS je potrebné príslušné technické súčasti 

elektronického formulára ručne upraviť v príslušných programátorských nástrojoch.  

Zmyslom elektronických formulárov je vytvoriť unifikované dátové štruktúry elektronických 

podaní a elektronických úradných dokumentov, najmä na účely ďalšieho spracovania údajov z 

nich.  

Zároveň upozorňujeme, že elektronické podania a elektronické úradné dokumenty vo forme 

samotného PDF súboru bolo možné v súlade so ZoEG vytvárať len do 31.01.2018.  
 


