
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Chcel by som sa opýtať, či Váš úrad poskytuje službu pre kvalifikovanú elektronickú 
časovú pečiatku pre samosprávy (mestské časti) a čo je k tomu potrebné spraviť. Poskytujete aj 
službu vydávania mandátnych certifikátov?“ 

 

II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

Podľa § 11 ods. 2 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) v rozsahu, v akom to úradu umožňujú technické podmienky 
a kapacity, poskytuje úrad kvalifikované dôveryhodné služby orgánom verejnej moci 
bezodplatne a za rovnakých podmienok. Úrad má pri poskytovaní kvalifikovaných 
dôveryhodných služieb postavenie kvalifikovaného poskytovateľa dôveryhodných služieb. 

 

III. METODICKÉ USMERNENIE 

Vzhľadom na technické podmienky a kapacity úrad bezodplatne poskytuje orgánom 
verejnej moci kvalifikované dôveryhodné služby. Poskytovaniu týchto služieb predchádza 
uzatvorenie zmluvy o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb s úradom; po 
podpísaní zmluvy nasleduje registračný proces. Pre viac informácií k poskytovaniu konkrétnych 
dôveryhodných služieb je možné kontaktovať odbor bezpečnostnej prevádzky, tel.: 02/6869 
1111. 

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. Ak sa oprávnenie v zozname oprávnení nenachádza, úrad na základe 
oznámenia štátneho orgánu alebo orgánu územnej samosprávy, zapíše existujúce oprávnenie 
do zoznamu oprávnení a aktualizuje ich. Informácie k mandátnym certifikátom a zoznamu 
oprávnení sú zverejnené na webovom sídle úradu. 

Úrad v súčasnosti nevydáva mandátne certifikáty. O vydanie tohto druhu kvalifikovaného 
certifikátu pre elektronický podpis je možné požiadať komerčných kvalifikovaných 
poskytovateľov dôveryhodných služieb, ktorých zoznam aj s kontaktnými údajmi je zverejnený 
na webovom sídle úradu.  

 

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
https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/tl/SK

