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Zákon o e–Governmente –
Komentár

Komentár je určený širokému okruhu čitateľov,
ktorých práva a právom chránené záujmy zákon o
e-Governmente presadzuje. Ďalej je určený tým,
ktorí zákon o e-Governmente povinne aplikujú pri
výkone verejnej moci elektronicky, ako aj tým,
ktorí majú povinnosť či možnosť uskutočňovať
podania elektronickým spôsobom.
V neposlednom rade je komentár určený
právnikom a tiež študentom práva v rámci práva informačných a komunikačných technológií, ako aj
iných oblastí práva (obchodné právo, správne právo, občianske právo), v ktorých dochádza k nárastu
používania elektronických služieb. Predkladaný komentár tvorí nepochybne dobrý základ pre
rozsiahlejšie a hlbšie výklady jeho jednotlivých právnych inštitútov.  
 
Pri spracúvaní matérie bolo v komentári postupované od všeobecného ku konkrétnemu, začínajúc
historickým exkurzom do problematiky e-Governmentu, na ktorý nadväzujú teoreticko-právne
východiská na národnej i medzinárodnej úrovni.  
 
Komentár k zákonu je spracovaný systematicky v zmysle štruktúry samotného zákona o e-Governmente.
Komentár prináša výklad jednotlivých ustanovení zákona o e-Governmente doplnený metodickými
pokynmi gestora zákona.  
 
V jednotlivých častiach je reagované aj na otázky zozbierané z aplikačnej praxe, pričom pri ich
zodpovedaní sa vychádzalo z ustanovení zákona o e-Governmente, z právnej teórie, ako aj zo
všeobecných i osobitných poznatkov právnej vedy či aplikačnej praxe.
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https://www.epi.sk/vyhladavanie?asociovane-s=autory~zuzana-halasova
https://www.epi.sk/vyhladavanie?asociovane-s=autory~daniela-gregusova
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=40&p=12430647


Vybrané problémy zo zákona o e-Governmente
Konverzia a zaručená konverzia (ako jeden z rozhodujúcich prvkov fungovania systému elektronickej
verejnej správy)

Súvisiace komentované ustanovenia

Komentár k § 1 zákona 305/2013 Z. z.
Komentár k § 3 zákona 305/2013 Z. z.
Komentár k § 2 zákona 305/2013 Z. z.
Komentár k § 4 zákona 305/2013 Z. z.
Komentár k § 5 zákona 305/2013 Z. z.
Komentár k § 6 zákona 305/2013 Z. z.
Komentár k § 7 zákona 305/2013 Z. z.

Súvisiace videoškolenia

Elektronický návrh na vklad do katastra

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

305/2013 Z. z. Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
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https://www.epi.sk/odborny-clanok/vybrane-problemy-zo-zakona-o-e-governmente.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/konverzia-a-zarucena-konverzia-ako-jeden-z-rozhodujucich-prvkov-fungovania-systemu-elektronickej-verejnej-spravy.htm
https://www.epi.sk/komentovane-ustanovenie/Komentar-k-p-1-zakona-305-2013-Z-z-1.htm
https://www.epi.sk/komentovane-ustanovenie/Komentar-k-p-3-zakona-305-2013-Z-z-1.htm
https://www.epi.sk/komentovane-ustanovenie/Komentar-k-p-2-zakona-305-2013-Z-z-3.htm
https://www.epi.sk/komentovane-ustanovenie/Komentar-k-p-4-zakona-305-2013-Z-z-3.htm
https://www.epi.sk/komentovane-ustanovenie/Komentar-k-p-5-zakona-305-2013-Z-z-3.htm
https://www.epi.sk/komentovane-ustanovenie/Komentar-k-p-6-zakona-305-2013-Z-z-3.htm
https://www.epi.sk/komentovane-ustanovenie/Komentar-k-p-7-zakona-305-2013-Z-z-3.htm
https://www.epi.sk/tv/elektronicky-navrh-na-vklad-do-katastra-tv.htm
https://www.epi.sk/zz/2013-305

