
Používanie elektronických schránok 

Elektronické schránky sú základným nástrojom komunikácie medzi občanmi a 

podnikateľskými subjektmi s orgánmi verejnej moci, a orgánmi verejnej moci navzájom. 

Schránky umožňujú elektronické doručovanie úradných podaní a úradných dokumentov.  

V súčasnosti, keď stále prevláda klasická forma doručovania žiadostí v listinnej podobe, 

je cieľom zavedenia elektronických schránok efektívnejšia a rýchlejšia elektronická komunikácia 

s verejnou správou. 

Výhody využívania elektronických schránok: 

 Prístupnosť 
Úradné podanie je možné zaslať z domu, kancelárie. K uskutočneniu podania je potrebný 

počítač, prístup do siete internetu, príslušný softvér a eID karta. 

 Finančná úspora 
Elektronické podanie je spoplatnené polovičnou sadzbou správneho poplatku na rozdiel 

od rovnakého podania, ktoré sa realizuje v listinnej podobe. 

 Časová úspora 
Podanie je možné zaslať kedykoľvek počas dňa, bez čakania v rade alebo obmedzenia 

úradných hodín. 

 Bezpečnosť 
Komunikácia prostredníctvom elektronických schránok funguje na podobných princípoch 

ako elektronické bankovníctvo. Doručovanie v rámci tohto modulu je garantované zo 

zákona.  

 Informovanosť 
O odoslaní, doručení jednotlivých podaní je občan/podnikateľ informovaný 

prostredníctvom notifikačných správ. 

            Zriadenie elektronických schránok upravuje zákon č. 305/2013 Z. z. [.pdf, 247.6 kB] 

o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). Elektronické schránky zriaďuje Úrad vlády SR 

pre fyzické osoby, fyzické osoby - podnikateľov, právnické osoby, orgány verejnej moci a 

subjekty medzinárodného práva. 

             Schránka fyzických osôb sa zriaďuje automaticky pre občanov Slovenskej republiky, 

ktorí dovŕšili 18. rok života. Podľa zákona sa automaticky zriaďujú elektronické schránky aj pre 

fyzické osoby podnikateľov, ktorí sú zapísaní v živnostenskom registri SR, právnické osoby 

zapísané v obchodnom registri SR a orgány verejnej moci, ktorými sú ministerstvá a ostatné 

ústredné orgány, orgány štátnej správy, orgány územnej samosprávy (obce a kraje), profesijné 

komory (notári, advokáti, exekútori) a inštitúcie, na ktoré je zo zákona prenesený výkon verejnej 

moci. Ostatné subjekty musia o zriadenie schránky požiadať prostredníctvom na to určených 

formulárov. 

Komunikáciu prostredníctvom elektronickej schránky môžete využívať aj v styku 

s Okresným úradom Tvrdošín a jeho odbormi. 

 

https://www.slovensko.sk/sk/oznamy/spravne-poplatky
https://www.slovensko.sk/_img/CMS4/Zakon%20o%20eGovernmente305_2013.pdf

