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Spravodajca 03/2016 
 

 
Od 1.8.2016 bude zahájený proces tzv. “povinnej“ aktivácie elektronických schránok v zmysle 
Zákona č. 305/2013 Z.z. o e-Governmente, a to pre elektronickú komunikáciu medzi právnickými 
osobami vrátane organizačných zložiek zahraničných osôb (ďalej OZ) a verejnou správou. Pod 
aktiváciou sa rozumie hlavne aktivácia na doručovanie dokumentov verejnou správou do 
elektronickej schránky právnických osôb a OZ. 
 

 
Elektronická schránka 
 

Elektronická schránka, ktorá je, alebo bude zriadená na portáli verejnej správy, má slúžiť na 
elektronickú komunikáciu občanov a podnikateľov s úradmi. Je určená hlavne na prijímanie 
elektronických úradných rozhodnutí občanmi a podnikateľmi od inštitúcii a orgánov verejnej 
moci. Právnickým osobám sa elektronická schránka zriaďuje automaticky po zápise do 
obchodného registra; do 1.8.2016 táto schránka nie je aktivovaná, mohla byť aktivovaná 
dobrovoľne.  
 
Proces aktivácie 
 

Pre proces “povinnej“ aktivácie elektronickej schránky u právnických osôb po 1.8.2016 nie je 
potrebný žiadny úkon majiteľa schránky. Aktiváciu vykoná správca modulu elektronických schránok 
(Úrad vlády SR) nasledovne: 

 
- proces aktivácie začne 1.8.2016 a bude ukončený 1.1.2017; 
- po 1.8.2016 sa v rámci prechodného obdobia  budú automaticky aktivovať na doručovanie  

schránky momentom, keď sa osoba, ktorá je oprávnená za právnickú osobu alebo OZ 
disponovať s elektronickou schránkou, prihlási do schránky; 

- 1.1.2017 budú aktivované na doručovanie všetky schránky právnických osôb a OZ, aj tie, do 
ktorých nebolo počas prechodného obdobia vstúpené 

 

Pre fyzické osoby – občanov a fyzické osoby - podnikateľov zostane možnosť aktivácie 
elektronickej schránky stále dobrovoľná. 
 

Prístup do schránky 
 
Do schránky je možné pristúpiť cez ústredný portál verejnej správy (www.slovensko.sk). Prístup do 
elektronickej schránky právnickej osoby má automaticky jej štatutár. Ten môže udeliť oprávnenie na 
prístup aj ďalším osobám. 
 
Na prístup do schránky je potrebný občiansky preukaz s čipom a bezpečnostným osobným kódom 
alebo doklad o pobyte s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom (BOK).  V prípade 
viacerých štatutárov, každý z nich má rovnaké práva na prístup do elektronickej schránky. Ak má 
právnická osoba alebo OZ zahraničného štatutára odporúčame, aby tento udelil občanovi SR 
oprávnenie pre úplný prístup do elektronickej schránky, pretože zahraničná osoba nemá možnosť 

http://www.slovensko.sk/
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získať občiansky preukaz SR. Žiadosť pre udelenie oprávnenia na prístup do elektronickej schránky 
musí byť notársky overená. 

 

Elektronická komunikácia a doručovanie 
 
Po 1.8.2016, po momente aktivácie elektronickej schránky, môžu byť do elektronických schránok 
doručované úradné rozhodnutia v elektronickej forme. Doručené elektronické rozhodnutie má 
rovnaký právny účinok ako listinné. Z uvedeného dôvodu odporúčame, aby od okamihu aktivácie 
schránky, táto bola konateľom spoločnosti alebo oprávnenou osobou pravidelne kontrolovaná. 
 
V prípade, ak sa zásielka doručuje do vlastných rúk, považuje sa zásielka za doručenú ak: 

- bude potvrdená doručenkou, alebo 
- márnym uplynutím úložnej lehoty 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni uloženia správy do 

schránky a to aj v prípade, ak sa o nej adresát nedozvedel (ak sa zásielka doručuje s fikciou 
doručenia). 

 
Ak sa zásielka nedoručuje do vlastných rúk, elektronická správa sa považuje za doručenú v deň 
nasledujúci po jej uložení do elektronickej schránky. 
 
 

Ostatné informácie 
 
Podrobné informácie k elektronickým schránkam sú uvedené na portáli verejnej správy 
www.slovensko.sk v slovenskom aj v anglickom jazyku. 
 
Zoznam orgánov verejnej moci, ktoré sú momentálne k elektronickým schránkam pripojené, portál 
verejnej správy zatiaľ neuvádza. K 1.8.2016 by však k elektronickým schránkam mali byť pripojené 
napr. súdy, úrady práce, sociálna poisťovňa, živnostenský register, obchodný register a pod. 
 
Nepredpokladá sa ale, že cez elektronické schránky na portáli verejnej správy bude zabezpečená 
komunikácia finančnej správy s podnikateľmi. Pre elektronické doručovanie dokumentov finančnou 
správou budú zriadené elektronické schránky na portáli finančnej správy www.financnasprava.sk. 
O plnom elektronickom doručovaní dokumentov finančnou správou bude finančná správa ešte 
informovať. Momentálne finančná správa elektronicky doručuje dokumenty len platiteľom 
spotrebných daní. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Materiál uvedený v tomto Spravodajcovi má len informatívny charakter a nenahrádza právne a daňové poradenstvo. 
Ak by došlo pri použití týchto všeobecných informácií k nesprávnej interpretácii, nemôžeme znášať zodpovednosť za 
prípadné chyby a nezodpovedáme za žiadne škody, ktoré by mohli vzniknúť ich použitím. Pri riešení konkrétnych 
záležitostí Vám odporúčame obrátiť sa na pracovníkov našej kancelárie.  

http://www.slovensko.sk/
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