
Zákon č. 275/2006 Z.z. 
o informačných systémoch verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

JUDr. Ronald Strehár
MDPT SR



PODNET NA VYPRACOVANIE NOVÉHO ZÁKONA

* Uznesenie vlády SR č. 522 z 13. júna 2001 k Politike informatizácie spoločnosti v SR

* Uznesenie vlády SR č. 43/2004 z 21. januára 2004  k Stratégii informatizácie 
spoločnosti v podmienkach SR a jej Akčnému plánu 

* Plán legislatívnych úloh vlády SR



NEDOSTATKY
zákona č. 261/1995 Z. z. o štátnom informačnom systéme 

- poradný charakter Rady vlády pre informatiku 
- nedostatočné legislatívne nástroje, ktorými by sa dosiahla integrovateľnosť

informačných systémov 
- nepoužiteľnosť informácií v elektronickej forme na právne úkony
- nesúlad zákona s reálnym stavom (zmena kompetencií štátnych orgánov) 
- zákon osobitne neriešil povinnosti orgánov územnej samosprávy v oblasti informačných 

systémoch
- nezáväznosť pravidiel pre spoluprácu súčasných rezortných informačných systémov a 

pravidiel na výmenu a spoločné využívanie údajov
- štandardy vydané v roku 1998 sa od tejto doby neaktualizovali, avšak vývoj 

informačno-komunikačných technológií neustále pokračuje
- nedostatočná inštitucionálna a legislatívna podpora na využívanie nových 

technológií vo verejnej správe



NAJDÔLEŽITEJŠIE ZMENY
zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v porovnaní so zákonom č. 261/1995 Z. z. o štátnom informačnom systéme:

- nový  pojmový aparát

- definovanie a zodpovednosť za fungovanie ústredného portálu

- právna záväznosť vybraných štandardov pre informačné systémy verejnej správy

- vydávanie elektronických odpisov a výstupov z informačných systémov verejnej 
správy

- rozšírenie a spresnenie kompetencií orgánov



VYMEDZENIE SUBJEKTOV A ICH KOMPETENCIÍ
POVINNÉ OSOBY
a) vypracúvajú koncepcie rozvoja informačných systémov a predkladajú ich ministerstvu 

na schválenie,
b) zabezpečujú plynulú, bezpečnú a spoľahlivú prevádzku ISVS,
c) zodpovedajú za zabezpečenie informačného systému proti zneužitiu,
d) sprístupňujú verejnosti údaje z informačných systémov verejnej správy,
e) sprístupňujú alebo na požiadanie poskytujú bezplatne iným povinným osobám údaje z 

informačných systémov verejnej správy potrebné na ich činnosť,
f) zabezpečujú prevádzku informačných systémov verejnej správy,
g) zabezpečujú uskutočňovanie koncepcie rozvoja informačných systémov verejnej správy,
h) metodicky a administratívne spravujú príslušné centrálne registre a číselníky a 

zabezpečujú ich zverejnenie na internete,
i) zverejňujú bez zbytočného odkladu informácie o informačných systémoch verejnej 

správy, ktoré prevádzkujú, a o službách poskytovaných na internete,
j) sú povinné prednostne používať sieťovú infraštruktúru.



Hlavné kompetencie ministerstva na úseku ISVS sú v oblasti: 

- vypracúvania národnej koncepcie informatizácie verejnej správy,
- tvorby koncepcie rozvoja informačných systémov verejnej správy povinných osôb, 
- vydávania štandardov,
- koordinácie budovania informačných systémov verejnej správy na národnej a 
medzinárodnej úrovni,

- návrhu viazania rozpočtových prostriedkov na rozvoj informačno-komunikačných 
technológií a súvisiacich služieb voči MF SR,

- správy ústredného portálu,
- zverejňovania štandardov, rozhodnutí a i. 
- kontroly dodržiavania povinností ustanovených zákonom,
- prijímania opatrení na nápravu zistených nedostatkov a ukladania sankcií za porušenie 

povinností



ÚSTREDNÝ PORTÁL

„Informačný systém verejnej správy na poskytovanie služieb a 
informácií verejnosti povinnými osobami prostredníctvom 

spoločného prístupového miesta v sieti internet ...“



SPRÁVCA ÚSTREDNÉHO PORTÁLU

a) koordinuje tvorbu prepojenia databáz využívaných 
ústredným portálom,

b) zabezpečuje prepojenie informačných systémov 
s ústredným portálom.



PREVÁDZKOVATEĽ ÚSTREDNÉHO PORTÁLU

a) zabezpečuje prevádzku ústredného portálu,

b) zabezpečuje dostupnosť ústredného portálu.



OSTATNÉ POVINNÉ OSOBY

a) majú povinnosť zabezpečiť tvorbu informačných zdrojov 
využívaných ústredným portálom a ich správnosť,

b) majú povinnosť sprístupniť nimi poskytované elektronické
služby verejnej správy prostredníctvom ústredného portálu.



ŠTANDARDY

Nástroj, ktorým sa zabezpečí najmä integrovateľnosť a bezpečnosť
informačných systémov verejnej správy

„Súbor pravidiel spojených s vytváraním, rozvojom a využívaním informačných 
systémov verejnej správy, ktorý obsahuje charakteristiky, metódy, postupy a podmienky, 
najmä pokiaľ ide o bezpečnosť a integrovateľnosť s inými informačnými systémami. 

Štandardy musia byť otvorené a technologicky neutrálne“



VYDÁVANIE ELEKTRONICKÝCH ODPISOV A VÝSTUPOV 
Z INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV VEREJNEJ SPRÁVY

Povinnosť prevádzkovateľa ISVS na požiadanie poskytovať z informačného systému 
elektronické odpisy alebo výstupy 

- Verejné časti informačných systémov - právo požiadať o elektronický odpis alebo 
výstup má ktokoľvek. 

- Neverejné časti informačných systémov (napr. register trestov) – právo má len osoba, 
ktorej sa údaje týkajú, alebo ktorej osobitný právny predpis priznáva právo danú
informáciu požadovať. 



PRECHODNÉ OBDOBIE 

2 rokov na uvedenie už prevádzkovaných informačných systémov
verejnej správy do súladu s predmetným zákonom.

POSUNUTÁ ÚČINNOSŤ

k 1.1.2007 pre vypracúvanie koncepcií rozvoja informačných systémov
povinnými osobami.



ČLÁNOK II
Novela zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov

Viazanie rozpočtových prostriedkov na rozvoj informačno-komunikačných technológií

(na základe návrhu Ministerstvu financií Slovenskej republiky časového a vecného viazania 
rozpočtových prostriedkov v rozpočte príslušného správcu kapitoly na rozvoj informačno-
komunikačných technológií a súvisiacich služieb podľa § 4 ods. 1 písm. f) zákona o ISVS)



ČLÁNOK III
Novela zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene

a  doplnení niektorých zákonov



Ďakujem za pozornosť


