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Metodické usmernenie č. 1/2017 

 

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby  

 

vydáva toto metodické usmernenie k vytvoreniu 

zastupovania štatutára občianskeho združenia k jeho 

elektronickej schránke  

 

 

 

 

 

 

Dátum zverejnenia: 17. 3. 2017 

Verzia dokumentu: 4 

Dátum aktualizácie: 30. 11. 2022 
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Článok I 

Účel a rozsah použitia 

Účelom tohto metodického usmernenia je poskytnúť občianskym združeniam 

ako právnickým osobám súhrnné informácie spojené so zriadením elektronickej 

schránky a vytvorením prístupu štatutárneho orgánu občianskeho združenia do jeho 

elektronickej schránky.  

 

Článok II 

Všeobecné ustanovenia 

 

Vznik občianskych združení sa riadi ustanoveniami zákona č. 83/1990 Zb. o 

združovaní občanov (ďalej len „zákon“). Občianske združenia vznikajú registráciou 

na Ministerstve vnútra SR (ďalej len „ministerstvo“) do evidencie občianskych 

združení, ktorý následne zasiela evidované údaje referenčnému Registru 

právnických osôb (ďalej len „RPO“) vedeného Štatistickým úradom SR.  

 

Pri registrácii koná za príslušné občianske združenie prípravný výbor, resp. osoba 

určená prípravným výborom, ktorá je oprávnená konať v jeho mene. Táto osoba 

nemusí byť následne po vzniku občianskeho združenia jeho štatutárnym orgánom.  

 

Návrh na registráciu musí obsahovať údaje o štatutárnom orgáne združenia alebo 

členoch štatutárneho orgánu združenia v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého 

pobytu, dátum narodenia a rodné číslo. K návrhu pripoja stanovy vo dvoch 

vyhotoveniach. 

V stanovách predkladaných ministerstvu pri registrácií musí byť uvedený názov 

združenia, sídlo, cieľ jeho činnosti, určenie orgánov združenia, spôsob ich 

ustanovenia, určenie orgánov a funkcionárov oprávnených konať v mene združenia 

a zásady hospodárenia.  

 

 

Článok III 

Elektronická schránka občianskeho združenia na ústrednom portáli 

 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky  

ako správca modulu elektronických schránok zriadi občianskemu združeniu 
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elektronickú schránku na ústrednom portáli podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o e-

Governmente (ďalej len „zákon o e-Governmente“) bezodkladne potom ako sú mu 

zaslané údaje z Registra právnických osôb. Na zriadenie elektronickej schránky na 

ústrednom portáli je potrebný identifikátor právnickej osoby (IČO) a na vytvorenie 

prístupu do nej identifikátor osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby (meno, 

priezvisko v spojení s rodným číslom).  

 

V zmysle § 60b ods. 3 zákona o e-Governmente právnické osoby, ktoré nie sú 

zapísané do obchodného registra, majú povinnosť mať elektronickú schránku 

aktivovanú na doručovanie od 1. júna 2020. Predmetné ustanovenie a povinnosť sa 

vzťahujú aj na občianske združenia a od uvedeného dátumu bola elektronická 

schránka občianskych združení automaticky aktivovaná na doručovanie a orgány 

verejnej moci môžu do týchto schránok doručovať rozhodnutia v elektronickej forme. 

Do termínu povinnej aktivácie elektronickej schránky mali občianske združenia 

možnosť aktivovať si elektronickú schránku na doručovanie dobrovoľne, 

prostredníctvom na to určenej funkcie v schránke.  

 

Článok IV 

Vytvorenie zastupovania k elektronickej schránke občianskeho združenia na 

ústrednom portáli 

 

Vytvorenie zákonného zastupovania k elektronickej schránke občianskeho združenia 

je automatizované na základe dávky z Registra právnických osôb.  

 

 

Článok V 

Oznamovanie zmeny/zániku oprávnenia osoby konať za občianske združenie 

 

Zánik alebo zmenu oprávnenia konať za občianske združenie je potrebné realizovať 

prostredníctvom zdrojového registra (Register mimovládnych neziskových 

organizácií, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) aktualizáciou údajov v časti 

štatutárny orgán (meno, priezvisko, rodné číslo). Na základe zmeny v zdrojovom 

registri bude zaslaná aktualizačná dávka do Registra právnických osôb a následne 

sa zmena prejaví aj v elektronickej schránke.  

 

Článok VI 
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Účinnosť 

 

Toto metodické usmernenie je účinné odo dňa zverejnenia na ústrednom portáli. 

 

Zoznam zmien: 

Dátum zmeny Verzia Popis zmien 

15.2.2018 2 V článku III ods. 2 - posunutie dátumu povinnej 

aktivácie elektronických schránok na 

doručovanie z 1. mája 2018 na 1. február 2019 – 

novela § 60b ods. 3 zákona o e-Governmente (v 

súvislosti so zmenou zákona o kybernetickej 

bezpečnosti) 

31.12.2018 3 „Úrad vlády SR“ sa v celom texte nahrádza 

slovami „Úrad podpredsedu vlády SR pre 

investície a informatizáciu“ 

V článku III ods. 2 - posunutie dátumu povinnej 

aktivácie elektronických schránok na 

doručovanie z 1. februára 2019 na 1. jún 2020 – 

novela § 60b ods. 3 zákona o e-Governmente (v 

súvislosti so zmenou zákona o organizácii 

činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej 

správy) 

30.11.2022 4 V článku II ods. 3 Upravené informácie podľa 

zákona č. 83/1990 platného v roku 2022. 

V článku III ods. 1 v prvej vete Úrad 

podpredsedu vlády zmenený na MIRRI. 

Štylisticky upravené slovo e-Government. 

V článku III ods. 2 vyškrtnutá posledná veta. V 

článku III ods. 3 štylistické úpravy. 

Článok IV celý vyškrtnutý nahradený aktuálnym 

znením. 

Článok V celý vyškrtnutý nahradený aktuálnym 

znením. 
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