
Informačný systém na správu registratúry musí zabezpečiť vedenie správy registratúry 

v súlade s legislatívou v oblasti 

1. správy registratúry 

 Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

 Výnos MV SR č. 525/2011 Z. z. o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu 

registratúry v znení opatrenia  MV SR č. 203/2021 Z. z. 

 Vyhláška MV SR č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej 

moci a o tvorbe spisu v znení vyhlášky č. 49/2019 Z. z. 

 Vyhláška MV SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch 

a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov 

 

2. e-Governmentu 

 Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov 

 Vyhláška ÚPVII SR č. 85/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú  podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a 

náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu 

 Vyhláška MIRRI SR č. 70/2021 Z. z. o zaručenej konverzii  

 

3. informačných systémov verejnej správy 

 Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

 Vyhláška ÚPVII SR č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení 

vyhlášky MIRRI č.  546/2021 Z. z. 

 Vyhláška ÚPVII SR č. 179/2020 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah 

bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy. 

 

4. kvalifikovaného elektronického podpisu 

 Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) v znení neskorších 

predpisov 

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014  z 23. júla 2014  o elektronickej 

identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu  o zrušení 

smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014) v platnom znení 

 STN ISO 14533-4, kapitola 3.3, Dlhodobé profily podpisov.  

Časť 4: Atribúty ukazujúce na (externé) dôkazy o existencii objektov  používaných vo formátoch 

dlhodobého podpisu (ISO 14533-4) (97 4104) 

 

5. Slovenských technických noriem     

 STN EN ISO 216 Písací papier a niektoré druhy tlačovín.  

Orezané formáty. Rady A a B a označovanie smeru výroby  (ISO 216) (50 0042) 

 STN 88 6101 Predtlač listových papierov na úradné a obchodné listy 

 STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností 

 

6. Logotypov štátnej správy  

Inštrukcia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky  

č. 130.312/2016-OVDI z 22. augusta 2016 ustanovená uznesením Vlády Slovenskej republiky  

č.52 zo 17. februára 2016. 


