
Postup pri podaní žiadosti o zápis nového oprávnenia do zoznamu oprávnení 

 

Pred samotným odoslaním žiadosti o zápis oprávnenia Vám odporúčame skontrolovať, či sa 
oprávnenie, o ktorého zápis chcete požiadať, nachádza v zozname oprávnení vedenom Národným 
bezpečnostným úradom (ďalej len “úrad“). Ak sa tam nachádza  oprávnenie, na základe ktorého by 
Vám mohol kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb vydať mandátny certifikát, je 
rozhodujúce, aby ste spĺňali podmienky uvedené v § 9 ods. 4 zákona o dôveryhodných službách, t.j. aby 
doklady, ktoré sú uvedené v danom oprávnení boli totožné s dokladmi, ktorými budete preukazovať 
vznik/zánik oprávnenia u kvalifikovaného poskytovateľa dôveryhodných služieb pri vydávaní/zrušovaní 
mandátneho certifikátu. Zároveň musí byť označenie oprávnenia totožné s názvom stanoveným podľa 
§ 9 ods. 3 zákona o dôveryhodných službách. 

V prípade, ak sa oprávnenie nenachádza v zozname oprávnení, je možnosť požiadať úrad zmysle § 
9 ods. 5 zákona o dôveryhodných službách o zápis oprávnenia do zoznamu oprávnení. Podľa § 9 ods. 5 
zákona o dôveryhodných službách sú oprávnené požiadať úrad o zápis oprávnenia do zoznamu 
oprávnení iba štátne orgány a orgány územnej samosprávy, a to iba pre oblasti, v ktorej vykonávajú 

štátnu správu alebo samosprávu. 

Oznámenie obsahuje: 

1) Označenie oprávnenia (je totožné s názvom, aký pre dané oprávnenie ustanovujú osobitné 
predpisy, a ak to nie je možné, musí byť totožné s názvom, ktorý pre dané oprávnenie určuje 
platný interný predpis alebo písomné poverenie orgánu verejnej moci alebo inej osoby,  
za ktorú alebo v mene ktorej sa oprávnenie vykonáva). 

 
2) Názov právneho predpisu, na základe ktorého oprávnenie vzniklo (právne predpisy nie sú 

zákonom o dôveryhodných službách požadované údaje, majú iba informatívny charakter a sú 
pomôckou pre kvalifikovaného poskytovateľa dôveryhodných služieb pri identifikovaní 
označenia oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona o dôveryhodných službách) a dokladov 
uvedených v § 9 ods. 2 písm. b) zákona o dôveryhodných službách). 

 
3) Zoznam dokladov, ktorými sa preukazuje vznik a zánik oprávnenia (doklady, ktorými sa 

oprávnenie preukazuje pri žiadosti o vydanie/zrušenie mandátneho certifikátu, musia byť 
totožné s dokladmi, na základe ktorých vzniká/zaniká podľa osobitných predpisov dané 
oprávnenie; ak oprávnenie vyplýva zo zápisu v zákonom ustanovenej evidencii, dokladom je 
vždy výpis z tejto evidencie vydaný orgánom verejnej moci, ktorý ju vedie). 
 

Oznámenie sa podáva písomne alebo je ho možné podať elektronicky vyplnením žiadosti o zápis 

oprávnenia do zoznamu oprávnení. Úrad v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe 
výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-
Governmente) prijíma a odosiela elektronické dokumenty prostredníctvom elektronickej schránky 
úradu, ktorej adresu zverejňuje správca modulu elektronických schránok na Ústrednom portáli 
verejnej správy.  
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