
Notársky centrálny archív listín  

Press Talk, 1.1.2005 
 
Notárska komora Slovenskej republiky 
 
Siemens Business Services 
 



Notársky centrálny archív listín  

JUDr. Štefan Kutenič 
Prezident Notárskej komory Slovenskej republiky 
 
 



3 

História informatizácie Notárskej komory SR 

 
n Pilotný centrálny register XII.2001 - I.2002 

n  právnické osoby oprávnené poberať 1% dane 
 

n Centrálny informačný systém Notárskej komory SR (CIS) 
n Začiatok budovania 4.IV.2002 
n Uvedenie do prevádzky 1.IX.2002 
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• Jedno centrálne pracovisko  
  v Bratislave  
• 282 notárskych úradov v SR 

Rozsah riešenia CIS 

História informatizácie Notárskej komory SR 
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Sídlo NK SR 
• Hardvér 
• Štandardný SW  
• Bezpečnosť 
• Serverová časť riešenia 

Notárske úrady 
• HW 
• Štandardný SW  
• Bezpečnosť 
• Klientská časť riešenia 

História informatizácie Notárskej komory SR 

Rozsah riešenia CIS 
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História informatizácie Notárskej komory SR 

Stav ku koncu roka 2004 
 
CIS  -Technická infraštruktúra Centrálneho informačného systému 
NCRin  -Interné registre Notárskej komory SR  

NCRpo  -Notársky centrálny register právnických osôb oprávnených 
     poberať 1 % dane z príjmov 

NCRop  -Notársky centrálny register osvedčených podpisov  

NCRnz  -Notársky centrálny register notárskych zápisníc 

NCRzp  -Notársky centrálny register záložných práv       k hnuteľnému 
majetku 

NCRza  -Notársky centrálny register závetov  

NCRdr  -Notársky centrálny register dobrovoľných dražieb 
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Notársky centrálny archív listín 

1.1.2005 - Štart prevádzky Notárskeho centrálneho archívu listín
  

n Ďalšia služba Notárskej komory Slovenskej republiky, ktorá 
prostredníctvom využitia moderných informačných 
technológii významne prispieva k ochrane dôležitých 
osobných a firemných listín pred ich zneužitím.  

n Jeho zriadenie je upravené zákonom Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej 
činnosti v znení neskorších predpisov (Notársky poriadok), 
konkrétne ustanovením § 73k, podrobná úprava je vo Výnose 
Ministerstva spravodlivosti SR, ktorým sa vydáva 
Kancelársky poriadok pre notárov. 
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Notársky centrálny archív listín 

n Jedná sa o register elektronicky registrovaných listín, ktorý je 
prístupný zo všetkých notárskych úradov v Slovenskej 
republike. Ide o centralizované riešenie určené pre archiváciu 
listín v skenovanej podobe. 

n Účelom Elektronického archívu je umožniť občanom, 
fyzickým a právnickým osobám zaregistrovať si dôležitú 
listinu na jednom notárskom úrade a získať jej osvedčený 
odpis na ľubovolnom notárskom úrade.  

n Je určený pre fyzické a právnické osoby, ktoré potrebujú 
rýchly prístup k svojim listinám a dokumentom bez ohľadu na 
čas a miesto, kde sa nachádzajú. Taktiež je určený osobám, 
ktoré potrebujú v reálnom čase odovzdať / zverejniť určitý 
dokument inej osobe kdekoľvek na Slovensku.  
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n Notárske zápisnice sa do Elektronického archívu registrujú 
automaticky po spísaní a podpísaní účastníkmi.  

n Platí to aj pre závety spísané vo forme notárskej zápisnice, pre 
ktoré však platí osobitný režim ochrany, za života závetcu 
nemôžu byť nikomu sprístupnené.  

n Na požiadanie je možné zaregistrovať aj inú listinu, ktorá je 
v súlade s vyhláškou MS SR.  

 

Obsah Notárskeho centrálneho archívu listín 
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Obsah Notárskeho centrálneho archívu listín 

n Elektronický archív obsahuje kópie originálov listín 
v skenovanej podobe. Keďže originály listín sú v prevážnej 
miere predkladané notárskym úradníkom v listinnej forme, 
skenovanie listín sa nateraz javí ako najvhodnejšia forma 
získania kópie listiny.  

n Spolu s listinou sú uložené aj informácie popisujúce kde, 
kedy, kým a na ako dlho bola listina archivovaná, údaje 
určujúce osoby oprávnené k nej pristupovať a informácie 
definujúce podmienky vydania osvedčeného odpisu listiny. .  
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n Fyzická osoba, resp. zástupca právnickej osoby môže 
zaregistrovať listinu do Elektronického archívu 
prostredníctvom ním zvoleného notárskeho úradu tak, že 
prinesie originál listiny a požiada o jej zaregistrovanie do 
systému. 

n V Elektronickom archíve si môže zaregistrovať listiny každá 
fyzická a právnické osoba spôsobilá na právne úkony.  

n Záujemca o registráciu si musí priniesť originál listiny, 
preukázať sa platným občianskym preukazom a zaplatiť 
príslušný poplatok. 

n Počet listín, ktorý môže fyzická alebo právnická osoba 
zaregistrovať v Elektronickom archíve nie je obmedzený. 

n Súčasná legislatíva umožňuje registrovať len originály listín 

Registrácia listiny v Notárskom centrálnom archíve listín 
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Odpis listiny registrovanej v centrálnom archíve listín  

n Fyzická osoba, resp. zástupca právnickej osoby, môže získať 
osvedčený odpis listiny zaregistrovanej v Elektronickom 
archíve na ktoromkoľvek notárskom úrade za predpokladu, že 
mu je známa spisová značka, pod ktorou je listina 
registrovaná, je identifikovaná ako osoba oprávnená získať jej 
odpis a podmienky špecifikované tým, ktorý listinu 
registroval umožňujú jeho vydanie.  

n Prístup k zaregistrovanej listine majú osoby uvedené 
žiadateľom o zaregistrovanie listiny ako osoby oprávnené 
pristupovať k listine. Dodatočné / špeciálne podmienky môže 
žiadateľ definovať v podmienkach pre prístup k listine. 
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Výhody registrácie listín v centrálnom archíve listín  

Dôvody prečo zaregistrovať dôležité listiny v Elektronickom 
archíve sú skutočnosti, že zaregistrovaná listina: 
n  je kedykoľvek prístupná z ktoréhokoľvek notárskeho 

úradu 
n  je možné ju sprístupniť iným osobám 
n  nahradzuje originál  listiny v prípade jeho  straty alebo 

zničenia 
n  umožňuje cestovať bez originálu listiny 
n  rieši problém zabudnutia originálu listiny  
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Poplatky za registrovanie listín do archívu  

Sú upravené Vyhláškou MS SR č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách 
notárov v znení neskorších predpisov,  

1. Za uloženie textu notárskej zápisnice do Notárskeho centrálneho archívu listín za 
každú, aj začatú stranu uloženého textu .......................................................... 40 Sk. 

2. Za uloženie prvopisu listiny a za registráciu zmeny doby uloženia prvopisu listiny 
    do Notárskeho centrálneho archívu listín za každú, aj začatú stranu uloženého textu 
     na dobu kratšiu ako štrnásť dní ....................................................................... 40 Sk, 

  na dobu od štrnástich dní do troch mesiacov ....................................... 60 Sk, 
  na dobu od troch mesiacov do šiestich mesiacov ................................ 80 Sk, 
  na dobu od šiestich mesiacov do jedného roka .................................. 100 Sk, 
  na dobu od jedného roka do troch ...................................................... 120 Sk, 
  na dobu neurčitú ................................................................................. 140 Sk. 

3. Za registráciu zmeny podmienok uloženia prvopisu listiny  
    do Notárskeho centrálneho archívu listín........................................................ 200 Sk. 
4. Za výmaz prvopisu listiny z Notárskeho centrálneho archívu listín ......….... 200 Sk. 
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Inovatívny charakter projektu centrálneho archívu 

n V prípade elektronického archívu nie je podstatná náhrada 
papiera za digitálnu formu.  

n Ide o podstatné skvalitnenie procesov spojených 
s preukazovaním a dostupnosťou právnych skutočností, 
ktorých nositeľom sú listiny zaregistrované v archíve. 

n Prístupnosť archívu otvára široké možnosti pre elektronizáciu 
služieb verejnej správy, kde takéto právne skutočnosti treba 
preukazovať.  



Notársky centrálny archív listín  

Ing. Emil Fitoš 
Obchodný riaditeľ Siemens Business Services 
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Supporting infrastructure

Siemens Archive Framework components

Database server(s) Application log

Application server(s)Communication server(s)

Active Directory

Dedicated clients

Public/3rd party clients

Internet/HTTP(S)

Internet/Intranet/HTTP(S)

Certificate authoritySmartClients

WebClients

Technické riešenie Notárskeho centrálneho archívu listín  
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Bezpečnosť Notárskeho centrálneho archívu listín 

Listiny sú chránené v Elektronickom archíve viacerými 
spôsobmi: 
n Prístup do archívu je chránený prostredníctvom osobných 

certifikátov notárov a nimi poverených pracovníkov  
n Pred uložením do archívu sú listiny podpísané digitálnym 

certifikátom notára 
n Na prenos údajov sa používa bezpečný prenosový 

protokol 
n Listiny sa prenášajú v šifrovanej podobe 
n Listiny sú v archíve uložené v šifrovanej podobe 
n Uloženie listín je zabezpečené zálohovým systémom 
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eGovernment a Notársky centrálny archív listín 

V budúcnosti môže Elektronický archív slúžiť ako významná podpora 
elektronických služieb verejnej správy Slovenskej republiky. 

n   Bude to najmä v prípade potreby prikladania príloh k elektronicky 
podaným žiadostiam alebo hláseniam.  

n  Prílohy v tradičnej papierovej forme budú nahradené odkazom 
a sprístupnením elektronicky zaregistrovaných listín.  
n  pri  zapisovaní spoločnosti do obchodného registra alebo ukladaní 

zmien do obchodného registra.  
n  pri žiadostiach o vklad do katastra nehnuteľností,   
n  pri komunikácii s miestnymi orgánmi,  
n  pri podávanie prihlášok na vysoké školy v elektronickej forme,  
n  atď... 
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„Elektronický trezor listín“  

Ďalšia etapa projektu skvalitňovania služieb Elektronického archívu 
Notárskej Komory Slovenskej republiky.  

n  Možnosť zriaďovania si vlastných osobných alebo firemných 
elektronických trezorov dôležitých osobných alebo firemných listín  

n  Vzdialený prístup k listinám uloženým v archíve.  
n  Prostredníctvom internetu sa elektronický trezor sa zobrazí ako 

súkromný virtuálny priestor zobrazujúci zoznamy zaregistrovaných 
(uschovaných) listín.  

n  Prostredníctvom internetu bude možné pristupovať do takéhoto 
trezoru, nazerať na zaregistrované listiny a sprístupňovať ich aj tretím 
stranám. 

n  Takýto trezor bude využívaný hlavne pre poskytovanie 
pripravovaných elektronických služieb štátnej správy a regionálnej 
a miestnej samosprávy.  
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D 
I 
S 

1a. Žiadosť o osvedčený 
odpis 

Goverment 
Gateway 

2a.  

2a. Elektronický 
osvedčený odpis 

Občan, 
FO podnikateľ 

PO, štatutárny 
orgán, ... 

1a.  

VVRL 
organizácií 

Predpoklad: fyzické doručenie listiny 

1b. Žiadosť o osvedčený 
odpis 

2b.  

1b. 

2b.  

Spoločenská zmluva, Zakladateľská listina, Stanovy,  
Zmluvy s inými subjektami, iné dôležité listiny. 

Rodný list, Maturitné vysvedčenie, Diplom, Sobášny list, 
Živnostenský list, Splnomocnenia, iné dôležité listiny. 

Vlastný virtuálny register listín 
(VVRL) 

 
Osobný 
VVRL 

NOTAR.SK 

„Elektronický trezor listín“  
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Služba centrálneho archívu (off-line) 

2. Potvrdenie prijatia žiadosti 

4. Odoslanie 
odpisu listiny 

žiadateľovi alebo 
ním určenej tretej 

strane 

NCR 

1. Dôveryhodná 
žiadosť 

D 
I 
S 

Goverment 
Gateway 

3. Žiadosť  
o odpis 

NOTAR.SK 

IS Príklad: vydanie odpisu listiny 

n   Cieľová skupina: Užívatelia    
     (FO/PO) 

n   Odozva: off-line 

n   Typ informácií: veľké binárne 

n   Identifikácia používateľa:   
     certifikáty 

NÚ 

5. Potvrdenie 
odoslania 

5. Potvrdenie odoslania 
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Služba centrálneho archívu (on-line) 

3. Žiadosť  
s prílohami 

4. Potvrdenie 

Obchodný register 

D 
I 
S 

NCR 

D 
I 
S 

1. Žiadosť o 
osvedčený odpis 

Goverment 
Gateway 

1.  2. Elektronický 
osvedčený odpis 

2.  

NOTAR.SK 

Zápis do Obchodného registra – Žiadateľ pripravuje prílohy 
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2. Potvrdenie 

NCR 

1. Žiadosť 

D 
I 
S 

Goverment 
Gateway 

D 
I 
S 3.  

4.  

Obchodný register 

NOTAR.SK 

Zápis do Obchodného registra – Register overuje prílohy 

4. Vizuálna 
verifikácia 
dokumentu 

3. Žiadosť 
o vizuálnu 
verifikáciu 
dokumentu 

Vizuálna 
verifikácia 
nahradzuje 

osvedčený odpis 

Služba centrálneho archívu (on-line) 
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Internet Internet 

Elektronické podanie prihlášky na vysokú školu 

Vysoká škola 

D 
I 
S 

Notársky Centrálny 
Register listín (NCRls) 

D 
I 
S 

Goverment 
Gateway 

Lekárske 
potvrdenie 

Potvrdenie o 
zaplatení 

Prihláška 
 v elektronickej 

forme 

Prístup 
do NCRls 

Overenie príloh 
v NCRls 

Komunikácia 
so školou 

Internet 

Government Gateway 
    Internetovská komunikačná platforma 
    sprostredkujúca bezpečnú     
    komunikáciu medzi vysokou školou a  
    uchádzačom 

Notársky Centrálny Register listín 
(NCRls) 
   Elektronický register (osobných)  
   listín zaregistrovaných na Notárskom    
   úrade a udržiavaný Notárskou  
   komorou SR 

Prinesenie potrebných potvrdení 
na prijímacie pohovory 

DIS (Department Interface Server) 
   Koncové komunikačné zariadenie     
   Government Gateway, ktoré je  
   súčasťou IT infraštruktúry Vysokej  
   školy 

Portál  

Služba centrálneho archívu (on-line) 



Ďakujeme za pozornosť 

JUDr. Štefan Kutenič 
Notárska komora Slovenskej republiky 
 
Ing. Emil Fitoš 
Siemens Business Services 
 


