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Formy účtovného záznamu: 
a)  písomná (listinná) forma 
b) technická (elektronická) forma 

Pri archivácia vzniká problém pri prevode listinnej formy dokumentov do elektronickej formy za účelom 
archivácie. 
Podľa  § 31 ods. 3  ZÚ je možné vykonať prevod účtovného záznamu z jednej formy do druhej formy napr. 
z písomnej formy do technickej formy. V tomto prípade je ÚJ povinná zabezpečiť, aby obsah účtovného záznamu 
v novej forme bol zhodný s obsahom účtovného záznamu v pôvodnej forme. Táto povinnosť sa považuje za 
splnenú, ak ÚJ predloží účtovný záznam v pôvodnej aj novej forme a ich obsah je zhodný  alebo to 
preukáže iným spôsobom, ktorý nespochybní žiadna z osôb, ktoré s prevedeným záznamom pracujú, tzn. ÚJ 
podmienku zhodnosti iným spôsobom dodrží, ak zhodnosť záznamov nespochybní nielen obchodný partner, ale 
ani ostatné osoby, ktoré s archivovaným záznamom pracujú, to znamená, že aj daňové orgány.  
 
ZÚ  taxatívne nevymedzuje  spôsob preukázania zhody účtovných záznamov. 
Ak má ÚJ zámer previesť účtovné záznamy z písomnej formy do technickej, je potrebné dodržať podmienku 
zhodnosti účtovných záznamov. Spôsoby dodržania zhodnosti účtovných záznamov: 

a) Overenie zhodnosti pôvodnej a novej formy účtovného záznamu osobou na to oprávnenou, tzn. 
notárom alebo pracovníkom na matrike. 
b) Prevedenie dokumentu z písomnej do technickej formy zaručenou konverziou, uvedenou v § 35 až 39 
z. č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). Takýto spôsob umožní, aby novovzniknutý 
dokument mal rovnaké právne účinky ako pôvodný dokument. 

 
 
 ÚJ môže archivovať účtovné záznamy len v elektronickej podobe, avšak pod podmienkou, že nová  
elektronická forma účtovného záznamu  musí byť nespochybniteľná čo do obsahu, musí byť zabezpečená 
pred zneužitím, poškodením, zničením, neoprávnenými zásahmi do nej a neoprávneným prístupom k nej.  
 
 
 
 
 
 
Zákon o e-Governmente upravuje v celej štvrtej časti konverziu.  
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Jednotlivé ustanovenia štvrtej časti zákona o e Gov sú nasledovné: 
Ustanovenie zákona o e-Gov Úprava Vybrané definície 

§ 35 Konverzia a zaručená konverzia Definícia konverzie a zaručenej 

konverzie 

Konverzia je postup, pri ktorom je celý, bežne 

zmyslami vnímateľný, informačný obsah 

pôvodného: 

a) elektronického dokumentu 
transformovaný do novovzniknutého 
dokumentu v listinnej podobe, 

b) dokumentu v listinnej podobe 
transformovaný do novovzniknutého 
elektronického dokumentu, 

c) elektronického dokumentu 
transformovaný do novovzniknutého 
elektronického dokumentu. 

Zaručenou konverziou je konverzia s cieľom 

zachovania právnych účinkov pôvodného 

dokumentu a jeho použiteľnosti na právne úkony 

vykonaná postupom pre zaručenú konverziu. 

Určenie osoby oprávnenej vykonávať 

zaručenú konverziu (ďalej len „osoba 

vykonávajúca konverziu“) 

Osobou vykonávajúcou konverziu sa rozumie 

a) orgán verejnej moci, advokát a notár, t.j. 
všetky orgány štátnej správy, 
samosprávy, súdov a prokuratúry. 

b) Slovenská pošta 
c) patentový zástupca, ak nejde o 

konverziu verejnej listiny (napr. 
rozhodnutie orgánu verejnej moci, 

doklady o vzdelaní, rodný list, sobášny 

list a úmrtný list, notárske listiny a pod.) 

§ 36 Postup pre zaručenú konverziu 

 

Postup pre vykonanie zaručenej 

konverzie z elektronickej podoby 

do listinnej podoby,  z listinnej podoby 

do elektronickej podoby,  z 

elektronickej podoby do el. podoby 

 

§ 37 Osvedčovacia doložka 

 

Údaje uvádzané v osvedčovacej 

doložke 

Osvedčovacia doložka obsahuje údaje o 

pôvodnom dokumente a jeho autorizácii a 

použitých bezpečnostných prvkoch, o osobe, 

ktorá zaručenú konverziu vykonala, a čase jej 

vykonania a údaje o evidencii vykonanej 

zaručenej konverzie. 

§ 38 Obmedzenie konverzie Čo nemožno konvertovať Z § 38 vyplýva, že účtovné záznamy možno 

konvertovať všetky 

§ 39 Spoločné ustanovenia o 

zaručenej konverzii 

 Novovzniknutý dokument zo zaručenej konverzie, 

ktorý je neoddeliteľne spojený s osvedčovacou 

doložkou, má rovnaké právne účinky a je 

použiteľný na právne účely v rovnakom rozsahu 

ako osvedčená kópia pôvodného dokumentu, 

ktorého transformáciou vznikol..... 

 


