
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Obrátila sa na nás pani, poverená zastupovaním vedúcej odboru Okresného úradu 
s požiadavkou poskytnúť z osobného spisu listiny preukazujúce vznik štátnozamestnaneckého 
pomeru a vykonávanie danej funkcie v súvislosti s vydaním mandátneho certifikátu. Poskytli sme 
jej fotokópiu: 1. služobná zmluva, 2 dodatok k služobnej zmluve – dohoda o zmene 
štátnozamestnaneckého pomeru – poverenie zastupovaním vedúceho zamestnanca. Uvedeným 
dodatkom bola poverená zastupovaním vedúceho zamestnanca vedúceho odboru Okresného 
úradu. Po odposlaní uvedených listín im bolo oznámené, že je ešte potrebné zaslať „listinu 
preukazujúcu, že osoba vykonáva danú funkciu“ a že pani síce predložila dodatok k služobnej 
zmluve, v ktorom síce je uvedené, že je „poverená zastupovaním vedúceho odboru“, ale NBÚ má 
v bode 3A:2 doslovne uvedený ako doklad, ktorý treba predložiť (poverenie zastupovaním 
vedúceho odboru). Vzhľadom k tomu, že inú listinu ako listinu „dodatok k služobnej zmluve – 
poverenie vykonávaním funkcie vedúceho zamestnanca“ nemáme ako personálne oddelenie 
k dispozícii, rada by som sa opýtala, či nám viete poslať vzor, ako má požadované poverenie 
vyzerať, aby to bolo z Vašej strany akceptovateľné. Prípadne, aké sú ďalšie možnosti ktorými by 
bolo možné dopracovať sa k žiadanému mandátnemu certifikátu v čo najkratšej dobe. Ak by 
odbor musel žiadať NBÚ o doplnenie nami predloženého dokladu do zoznamu oprávnení, v akom 
časovom horizonte by bolo žiadosti vyhovené a ako je potrebné v danom prípade postupovať?“ 

II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické 
transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 
o dôveryhodných službách) (ďalej len „zákon“), mandátny certifikát je kvalifikovaný certifikát 
pre elektronický podpis vydaný fyzickej osobe oprávnenej zo zákona alebo na základe zákona 
konať za inú osobu alebo orgán verejnej moci alebo v ich mene, alebo fyzickej osobe, ktorá 
vykonáva činnosť podľa osobitného predpisu, alebo vykonáva funkciu podľa osobitného 
predpisu (ďalej len „mandatár“).  

Podľa § 9 ods. 1 zákona zoznam oprávnení je informačný systém verejnej správy, 
správcom ktorého je úrad.  

Podľa § 9 ods. 2 písm. b) zákona zoznam oprávnení pre každé oprávnenie obsahuje 
zoznam dokladov, ktorým sa toto oprávnenie preukazuje, a zoznam dokladov, na základe 
ktorých toto oprávnenie zaniká.  

Podľa § 9 ods. 4 zákona doklady podľa odseku 2 písm. b) sú totožné s dokladmi, na základe 
ktorých vzniká a 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.  

Podľa § 9 ods. 5 zákona úrad zapíše údaje podľa odseku 2 do zoznamu oprávnení 
a aktualizuje ich. Na účely plnenia povinností úradu podľa prvej vety sú štátne orgány a orgány 
územnej samosprávy povinné bezodkladne oznamovať úradu existujúce oprávnenia podľa § 8 
ods. 2, ktoré upravujú všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti, v ktorej vykonávajú štátnu 
správu alebo samosprávu, ako aj každú ich zmenu. 

Podľa § 55 ods. 1 písm. k) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 55/2017 Z. z.“) zmena štátnozamestnaneckého pomeru 
je poverenie vykonávaním funkcie vedúceho zamestnanca alebo poverenie zastupovaním 
vedúceho zamestnanca. 

Podľa § 55 ods. 2 zákona č. 55/2017 Z. z. zmena štátnozamestnaneckého pomeru podľa 
odseku 1 písm. a), c), e), h), k), t) alebo písm. u) sa vykoná dohodou medzi služobným úradom 



a štátnym zamestnancom formou písomného dodatku k služobnej zmluve o zmene 
štátnozamestnaneckého pomeru. 

III. METODICKÉ USMERNENIE 

Mandátne certifikáty sú osobitným druhom kvalifikovaných certifikátov pre elektronický 
podpis, ktorých držiteľom je fyzická osoba konajúca v mene inej osoby alebo organizácie. 

Kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb vydá mandátny certifikát mandatárovi 
len pre také oprávnenia, ktoré sú úradom zverejnené v zozname oprávnení. Zoznam oprávnení 
obsahuje označenie oprávnenia mandatára a ku každému označeniu oprávnenia zoznam 
dokladov, ktorými sa toto oprávnenie preukazuje a zoznam dokladov, na základe ktorých toto 
oprávnenie zaniká. Existujúce oprávnenia, ktoré upravujú všeobecne záväzné právne predpisy 
v oblasti, v ktorej vykonávajú štátnu správu a samosprávu, ako aj každú zmenu bezodkladne 
oznamujú štátne orgány a orgány územnej samosprávy úradu. Úrad zapíše tieto údaje do 
zoznamu oprávnení a aktualizuje ich. Postup pri podaní žiadosti o zápis nového oprávnenia do 
zoznamu oprávnení je zverejnený na webovom sídle úradu. 

Dokladmi, ktorými sa preukazujú tieto oprávnenia, a teda ani vzormi poverení úrad 
nedisponuje. 

Kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb je povinný pred vydaním 
kvalifikovaného certifikátu s príslušným oprávnením overiť súlad a úplnosť predložených 
dokladov s dokladmi uvedenými pre dané oprávnenie v zozname oprávnení. 

Zo žiadosti vyplýva, že zamestnankyňa Okresného úradu Bratislava bola dodatkom 
k služobnej zmluve poverená zastupovaním vedúceho zamestnanca (vedúcej odboru 
starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Bratislava od 15.8.2018).  

Zo zoznamu oprávnení zverejneného na webovom sídle úradu vyplýva, že dokladmi, 
ktorými sa preukazuje oprávnenie „1182 zamestnanec poverený zastupovaním vedúceho 
odboru okresného úradu“ sú doklad preukazujúci vznik štátnozamestnaneckého pomeru 
žiadateľa o mandátny certifikát (rozhodnutie o vymenovaní do štátnej služby, služobná zmluva) 
a listina preukazujúca, že osoba vykonáva danú funkciu (poverenie zastupovaním vedúceho 
odboru). Predmetné oprávnenie bolo úradom do zoznamu oprávnení zapísané na základe 
žiadosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.  

Podľa zákona č. 55/2017 Z. z. možno zamestnanca poveriť vykonávaním funkcie vedúceho 
zamestnanca alebo poveriť zastupovaním vedúceho zamestnanca, pričom zmena 
štátnozamestnaneckého pomeru sa vykoná písomným dodatkom k služobnej zmluve. 

Ak žiadateľ o mandátny certifikát preukáže svoje oprávnenie „zamestnanec poverený 
zastupovaním vedúceho odboru okresného úradu“ služobnou zmluvou a dodatkom k služobnej 
zmluve, v ktorom sa uvádza, že žiadateľ je poverený zastupovaním vedúceho odboru okresného 
úradu, nie je potrebné vyžadovať ďalšiu listinu (poverenie zastupovaním vedúceho odboru), 
pretože dané poverenie vyplýva z dodatku k služobnej zmluve. Uvedené platí za predpokladu, 
ak z dodatku k služobnej zmluve jednoznačne vyplýva prejav vôle oprávnenej osoby (podpis 
štatutárneho orgánu, resp. osoby oprávnenej podpísať služobnú zmluvu za orgán verejnej moci) 
poveriť vykonaním alebo vykonávaním určitých úkonov (konanie/zastupovanie vedúceho 
odboru okresného úradu, príp. rozsah zastúpenia) konkrétneho, určitého zamestnanca 
(žiadateľa o mandátny certifikát/mandatára). 

IV. POUČENIE 

Záverom upozorňujeme, že metodické usmernenie úradu nepredstavuje právne záväzný 
výklad zákona, ani individuálny správny akt s konštitutívnymi účinkami. 

 

http://www.nbu.gov.sk/doveryhodne-sluzby/kvalifikovane-certifikaty/zoznam-opravneni/index.html

