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•  zrušil zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných 
systémoch verejnej správy 

•  zrušil výnos Ministerstva  financií SR č. 478/2010 Z. z. o 
základnom číselníku úsekov verejnej správy a agend 
verejnej správy 

Zákon č. 95/2019 Z. z. o ITVS  
 nadobudol účinnosť 1. mája 2015 
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Zákon o ITVS - pôsobnosť 
 

• vzťahuje sa na informačné 
technológie verejnej správy 
• vzťahuje sa aj na osoby, o ktorých to 
ustanovia osobitné predpisy a to v 
rozsahu ustanovenom týmito 
predpismi 
• nevzťahuje sa na informačné 
technológie verejnej správy týkajúce 
sa obrany a bezpečnosti SR, ochrany 
utajovaných skutočností a citlivých 
informácií 

 



Zákon o ITVS upravuje 

organizácia 
správy ITVS 

 

A B C 

práva a 
povinnosti 
príslušných 

orgánov 
 

 
 

základné 
požiadavky 

na ITVS 
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Zákon o ITVS – nové pojmy  
•  Orgán vedenia - ÚPVII 
•  Orgán riadenia - povinná osoba podľa doterajších predpisov 

je orgánom riadenia podľa tohto zákona. 
•  Informačná technológia -prostriedok alebo postup, ktorý 

slúži na spracúvanie údajov alebo informácií v elektronickej 
podobe, najmä informačný systém, infraštruktúra, informačná 
činnosť a elektronické služby 

•  Informačná technológia verejnej správy - informačná 
technológia v pôsobnosti správcu podporujúca služby verejnej 
správy, služby vo verejnom záujme alebo verejné služby  
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Zákon o ITVS – organizácia správy 
 
 
 
 
 

Správu 
vykonáva 

Orgán vedenia  Orgány riadenia -§ 5 ods. 2  

  
Povinnosti v rámci správy ITVS sa vzťahujú aj na údaje, procesné postupy, personálne 

zabezpečenie a organizačné zabezpečenie, ak tvoria funkčný celok alebo ak samy osebe slúžia na 
spracúvanie údajov alebo informácií v elektronickej podobe.  
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Zákon o ITVS - správa 

Orgán vedenia 

monitoruje 
výkon riadenia 

vyhodnocuje 
získané 

informácie 

usmerňuje a 
koordinuje 

orgány riadenia 
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Zákon o ITVS - správa 

Orgán riadenia plní povinnosti na 
úsekoch ITVS 

Plánovania a 
organizácie 

 
§ 14  

Obstarania a 
implementácie 

 
§ 15  

Prevádzky, 
servisu a 
podpory 

§ 16  

Monitoringu 
a 

hodnotenia 
§ 17 

Bezpečnosti 
 

§ 18 až 23 
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Zákon o ITVS –základné povinnosti § 6                  
dodržiavať princípy 

transparentnosti, 
hospodárnosti, 

proporcionality a 
efektívnosti 

vynaložené náklady na 
ITVS by mali zodpovedať 

kvalite 

prednostne využívať už 
existujúce ITVS alebo 
určené na spoločné 

využitie 

dbať na vytvorenie 
integrovaného 

prostredia 

Povinnosti sa 
vzťahujú aj na 
orgán vedenia 
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Správca je na úseku plánovania a organizácie  povinný 

Ø  nastaviť systém riadenia, 
Ø určiť stratégiu rozvoja a riadenia, 
Ø  zabezpečiť riadenie správy architektúry, 
Ø  nastaviť organizačnú štruktúru, procesy a nástroje potrebné na riadenie, 
Ø  zabezpečiť riadenie kľúčových zdrojov, ktorými sú ľudské zdroje, finančné 
prostriedky alebo zdroje poskytované inými osobami, 
Ø  riadiť nastavenie zmluvných vzťahov pre poskytovanie služieb, 
Ø  zabezpečiť riadenie kvality, 
Ø  zabezpečiť riadenie rizík, 
Ø  zabezpečiť riadenie bezpečnosti 
 

Zákon o ITVS – povinnosti § 14  
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Zákon o ITVS – povinnosti § 15  
 
Správca je na úseku obstarávania a implementácie povinný 
 
Ø  zabezpečiť riadenie projektov, 
Ø  identifikovať požiadavky na informačné technológie verejnej správy a      
podmienky ich zabezpečenia, 
Ø  zabezpečiť riadenie dostupnosti a kapacity zdrojov, 
Ø  zabezpečiť riadenie zmien na organizačnej a procesnej úrovni, 
Ø  zabezpečiť riadenie aktív, 
Ø  zabezpečiť riadenie konfigurácií. 
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Zákon o ITVS – povinnosti § 16  
 
Správca je na úseku prevádzky, servisu a podpory povinný 
 
Ø  nastaviť riadenie prevádzky, 
Ø zabezpečiť správu servisných požiadaviek a prevádzkových 
incidentov, 
Ø zabezpečiť riadenie kontinuity prevádzky, 
Ø zabezpečiť riadenie služieb bezpečnosti prevádzky. 
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Zákon o ITVS – povinnosti § 17  
 
Ø Správca na úseku monitoringu a hodnotenia je povinný 

Ø  pravidelne monitorovať informačné technológie verejnej 
správy, 
Ø  pravidelne monitorovať systém kontroly, 
Ø  zabezpečiť súlad prevádzky s podmienkami ustanovenými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
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Zákon o ITVS – základné číselníky § 25  
Základným číselníkom je číselník zaradený v zozname 
základných číselníkov. 
Ø ÚPVII zaradí číselník do zoznamu základných číselníkov 
Ø Zoznam základných číselníkov je vydaný jeho zverejnením v 
centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy 
Ø ÚPVII určí za gestora základného číselníka orgán riadenia jeho 
zverejnením v zozname základných číselníkov. 
Ø Ak úsek verejnej správy alebo agenda verejnej správy, ktorých 
sa základný číselník týka, patria podľa osobitných predpisov do 
pôsobnosti viacerých orgánov riadenia, ÚPVII môže určiť viacero 
gestorov základného číselníka.  
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Zákon o ITVS – základné číselníky § 25  
Gestor základného číselníka je povinný 
Ø  vydať základný číselník, ktorého je gestorom, zverejnením 
prostredníctvom centrálneho metainformačného systému verejnej 
správy do jedného mesiaca odo dňa, keď jeho určenie za gestora 
tohto základného číselníka nadobudlo účinnosť, 
Ø riadne spravovať a aktualizovať základný číselník, ktorého je 
gestorom. 
ÚPVII poskytuje gestorom základného číselníka súčinnosť pri 
prístupe k centrálnemu metainformačnému systému verejnej 
správy na účely plnenia ich povinností. 
 
 



 
+ 421 2 2092 8xxx 
kontakt@vicepremier.gov.sk  
 

 
Štefánikova 15 - 011 05 Bratislava 
www.vicepremier.gov.sk  
 

 
Štefánikova 15 - 011 05 Bratislava 
www.vicepremier.gov.sk  
 

 
+ 421 2 2092 8xxx 
kontakt@vicepremier.gov.sk  
 

Zákon o ITVS – osobitné postupy § 27  
Orgán riadenia môže požiadať ÚPVII o povolenie zmeny v rozsahu alebo 
spôsobe plnenia povinností a ÚPVII môže vydať rozhodnutie, ak 
Ø  by postup podľa tohto zákona alebo vykonávacích predpisov bol pre 
orgán riadenia, s ohľadom na jeho finančné, personálne alebo technické 
kapacity alebo s ohľadom na dôležitosť využívania informačných technológií 
na plnenie jeho úloh podľa osobitných predpisov, spojený s mimoriadnou 
náročnosťou, podmienený prekonaním mimoriadnych prekážok alebo by 
podstatne ohrozil plnenia iných zákonných povinností, 
Ø  nie je možné použiť postup podľa § 28 ods. 2, 
Ø  to osobitný predpis nezakazuje, a 
Ø  tým nedôjde k ohrozeniu plynulosti, bezpečnosti, prístupnosti a 
spoľahlivosti prevádzky informačných technológií verejnej správy v správe 
orgánu riadenia. 
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Zákon o ITVS – osobitné postupy § 27  
 
Rozhodnutie o osobitnom postupe 
Ø  musí byť riadne odôvodnené 
Ø  možno ho vydať s platnosťou len na nevyhnutne potrebný čas 
a v nevyhnutnom rozsahu.  
Ø  rozhodnutie o osobitnom postupe nadobúda účinnosť 
zverejnením v centrálnom metainformačnom systéme (zverejňuje 
ÚPVII ) 
Ø  rozhodnutie o osobitnom postupe zverejní orgán vedenia na 
ústrednom portáli a odkaz na toto zverejnenie aj na svojom 
webovom sídle. 
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Zákon o ITVS – osobitné postupy § 28  
Za orgán riadenia môže plniť povinnosti vyplývajúce z tohto zákona 
Ø  ak je to dôvodné a 
Ø  ak tým nedôjde k ohrozeniu plynulosti, bezpečnosti, prístupnosti a 
spoľahlivosti prevádzky ITVS 
ten orgán riadenia, ktorý voči nemu vykonáva zriaďovateľskú 
pôsobnosť alebo zakladateľskú pôsobnosť.  
Predpoklad postupu - len ak to vopred písomne oznámi ÚPVII a do 60 dní 
odo dňa doručenia oznámenia ÚPVII nevysloví s takýmto postupom 
nesúhlas. 
Každý prípad osobitného postupu je orgán riadenia (ten ktorý vykonáva 
zriaďovateľskú alebo zakladateľskú pôsobnosť), povinný zverejniť v 
centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy, inak takto 
postupovať nemôže. 
Informáciu o osobitnom postupe zverejní aj na ústrednom portáli a odkaz na 
toto zverejnenie aj na svojom webovom sídle. 
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Zákon o ITVS – prechodné ustanovenia    
Správca je povinný zosúladiť ITVS v jeho správe, ktoré sú 
vytvorené alebo nadobudnuté ku dňu účinnosti tohto zákona, ako 
aj tie, vo vzťahu ku ktorým ku dňu účinnosti tohto zákona začal 
verejné obstarávanie alebo obdobnú činnosť na účely ich 
nadobudnutia, s ustanoveniami tohto zákona do dvoch rokov 
odo dňa účinnosti tohto zákona.  
Táto povinnosť sa nevzťahuje na také povinnosti, ktoré sa, najmä 
na úseku obstarávania a implementácie, viažu na nadobudnutie 
ITVS a nie je ich objektívne možné splniť alebo ich splnenie nie je 
vo výlučnej dispozícii správcu a bolo by pre správcu neprimerane 
náročné. 
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Zákon o ITVS – splnomocňovacie ustanovenia  
 
 
 

Všeobecne záväzný právny predpis ustanoví 
 
Ø  jednotlivé kategórie ITVS a podrobnosti o spôsobe zaraďovania 
do týchto kategórií s použitím klasifikácie informácií a 
kategorizácie sietí a informačných systémov podľa osobitného 
predpisu, 
Ø  podrobnosti o zabezpečení organizačných podmienok a 
procesných podmienok na účely organizácie ITVS, 
Ø  podrobnosti o riadení projektov, 
Ø  úrovne servisných požiadaviek a incidentov a podrobnosti o 
spôsobe a rozsahu ich riešenia, 



 
+ 421 2 2092 8xxx 
kontakt@vicepremier.gov.sk  
 

 
Štefánikova 15 - 011 05 Bratislava 
www.vicepremier.gov.sk  
 

 
Štefánikova 15 - 011 05 Bratislava 
www.vicepremier.gov.sk  
 

 
+ 421 2 2092 8xxx 
kontakt@vicepremier.gov.sk  
 

Zákon o ITVS – splnomocňovacie ustanovenia  
Ø  kritériá na určenie úrovne kontinuity poskytovania 
elektronických služieb a pre prevádzku aktív v ITVS, 
Ø  rozsah a oblasti zberu údajov na účely monitorovania, 
Ø  podrobnosti o bezpečnosti ITVS, obsahu bezpečnostných 
opatrení, obsahu a štruktúre bezpečnostného projektu a rozsah 
bezpečnostných opatrení v závislosti od klasifikácie informácií a 
od kategorizácie sietí a informačných systémov, 
Ø  spôsob a postupy pri elektronizácii agendy verejnej správy 
orgánu riadenia na účely zabezpečenia riadneho výkonu 
poskytovania služieb verejnej správy, služieb vo verejnom záujme 
a verejných služieb a zabezpečenia riadnej prevádzky ITVS. 
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Splnomocňovacie ustanovenie podľa § 9 ods. 1 písm. j) zákona o ITVS 
„Orgán vedenia okrem činností podľa § 8 vydáva štandardy a výkladové stanoviská “. 

Štandardy podľa zákona o ITVS 
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Čo je štandardom a na čo slúži ?  
§ 24 zákona o ITVS 

Štandardom 
-  je súbor pravidiel spojených s vytváraním, rozvojom a využívaním informačných 

technológií verejnej správy, ktorých účelom je vytvorenie jednotného prostredia 
umožňujúceho výmenu a spoločné používanie údajov a spoločných modulov medzi 
jednotlivými informačnými systémami verejnej správy a na účel ich prístupnosti a 
poskytovania pre verejnosť,  

-  určujú podmienky, ktoré sa uplatňujú na informačné technológie verejnej správy, a 
orgán riadenia podľa nich postupuje pri riadení informačných technológií verejnej 
správy. 

-  musia byť otvorené a technologicky neutrálne.  
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Rozdelenie štandardov 
(§ 24 ods. 1 zákona o ITVS) 

a) štandard vzťahujúci sa na technické prostriedky, sieťovú infraštruktúru a na programové prostriedky, 
b) štandard pre prístupnosť a funkčnosť webových sídiel a aplikácií a minimálne požiadavky na obsah 
webového sídla, 

c) štandard použitia súborov, 
d) štandard názvoslovia elektronických služieb, 

e) dátové štandardy vzťahujúce sa na údaje, registre a na číselníky, 
f) štandard poskytovania cloud computingu a využívania cloudových služieb vzťahujúci sa na technické 
prostriedky a na programové prostriedky, 
g) štandard pre základné číselníky, 
h) štandard pre elektronické formuláre, 

i) štandard pre formáty, ktoré je možné autorizovať elektronickým podpisom alebo iným spôsobom autorizácie, 
j) štandard pre projektové riadenie. 
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Výnos č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy  
-  je vykonávacím predpisom, ktorý špecifikuje a bližšie určuje konkrétne štandardy, ktoré 

je potrebné dodržiavať v jednotlivých oblastiach; obsahuje 14 príloh,  
-  tento výnos bol vydaný ako vykonávací predpis k pôvodnému zákonu č. 275/2006 Z. z. 

o informačných systémoch verejnej správy. 
 
Pripravuje sa:  
•  vykonávací predpis k štandardom  
•  Vykonávací predpis pre projektové riadenie 
•  Vykonávací predpis, ktorým sa ustanoví spôsob kategorizácie  
a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy   

 
  
 
 
 

Bližšie špecifikácie štandardov 
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Zákon o ITVS - prechodné ustanovenia  
 

 

Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre 
informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov vydaný podľa 
doterajšieho zákona zostáva platný a účinný do nadobudnutia účinnosti vykonávacieho 
právneho predpisu, najneskôr do 1. mája 2020. 
 
Na príprave znenia nového vykonávacieho predpisu k zákonu o ITVS sa aktuálne pracuje v 
pracovných skupinách Komisie pre štandardizáciu ISVS 
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Povinnosti zo zákona o ITVS  
týkajúce sa štandardov 

Základné povinnosti v správe informačných technológií verejnej správy (§ 6 ods. 1 písm. d)) 

 
•   

„Orgán vedenia a orgán riadenia sú v správe informačných technológií verejnej správy povinné  
 
dbať na vytvorenie integrovaného prostredia informačných technológií verejnej správy na základe 
spoločných princípov definovaných v štandardoch a Národnej koncepcii informatizácie verejnej správy 
Slovenskej republiky (ďalej len „národná koncepcia“) s cieľom jednotného výkonu úloh podľa osobitných 
predpisov.“. 
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Ďalšie povinnosti v správe informačných technológií verejnej správy 

•  Riadenie v správe informačných technológií verejnej správy je činnosť orgánu riadenia, ktorej účelom 
je trvalo zabezpečiť a zlepšovať podmienky na elektronický výkon pôsobnosti orgánu riadenia podľa 
osobitných predpisov a rozvíjať informačné technológie, ktorých je správcom, v súlade s týmto 
zákonom, všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie, štandardmi a 
národnou koncepciou (§ 11 ods. 1) 

•  Pri vypracúvaní vnútorných predpisov na účely podľa § 14 až 17 a pri riadení bezpečnosti 
informačných technológií verejnej správy vychádza orgán riadenia 

a) zo všeobecne akceptovaných štandardov riadenia informačných technológií, ktoré vychádzajú z 
uznaných technických noriem, a 
b) z metodických usmernení orgánu vedenia. (§ 11 ods. 5) 

•  Orgán riadenia je povinný 
a) zabezpečovať plynulú, bezpečnú a spoľahlivú prevádzku informačných technológií verejnej správy, 
ktorých je správcom, vrátane organizačného, odborného a technického zabezpečenia a zabezpečenia 
proti zneužitiu, a to v súlade s týmto zákonom, všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na 
jeho vykonanie, štandardmi a národnou koncepciou, (§ 12 ods. 1) 
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Proces zavádzania nových štandardov 

9 Pracovných skupín: 
  
PS 1 pre dátové štandardy a štandardy názvoslovia elektronických 
služieb 

PS 2 pre bezpečnostné štandardy 

PS 3 pre štandardy prístupnosti a funkčnosti webových stránok a 
publikáciu informácií v elektronickom prostredí 

PS 4 pre technické štandardy a štandardy použitia súborov 

PS 5 pre štandardy projektového riadenia a pracovných pozícií pre výkon 
správy IT 

PS 6 pre štandardizáciu formulárov 

PS 7 pre štandardizáciu terminológie v oblasti informatizácie spoločnosti 

PS 8 pre štandardy poskytovania cloud computingu  a využívania 
cloudových služieb 

PS 9 pre štandardy priestorovej identifikácie 

 

Komisia pre štandardizáciu 
ISVS 
 
-  Poradný a konzultačný orgán UPPVII pre oblasť zavádzania 
štandardov ISVS 

-  Členmi sú zástupcovia ÚPPVII a povinných osôb podľa 
zákona o ISVS 

-  Odborná príprava návrhov pre zavedenie nových 
štandardov 

-  Zmena alebo zrušenie existujúcich platných štandardov 
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Ďakujem  
za pozornosť 


