
 
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Žiadam Vás o vyjadrenie, či je možné v žiadosti o bezplatný mandátny certifikát orgánu 
verejnej moci používať ako číslo identifikačnej karty aj číslo karty poistenca?“ 

 
II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

Podľa § 8 ods. 1 písm. a) až c) 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“). Mandátny certifikát obsahuje 

a) identifikačné údaje mandatára podľa § 2 ods. 1; ak ide o mandatára, ktorý je 
v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu k orgánu verejnej 
moci alebo osobe, za ktorú alebo v mene ktorej mandatár koná (ďalej len „mandant“) 
identifikačným údajom je číslo pasu alebo číslo identifikačnej karty, 

b) identifikačné údaje 
1. mandanta podľa § 2, 
2. orgánu verejnej moci alebo osoby, u ktorej mandatár vykonáva činnosť podľa 

osobitného predpisu alebo vykonáva funkciu podľa osobitného predpisu, podľa § 2 
a 

c) označenie oprávnenia podľa odseku 2. 

Podľa § 11 ods. 2 zákona 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. 

Zdravotné poistenie, právne vzťahy vznikajúce na základe zdravotného poistenia 
a prerozdeľovanie poistného na verejné zdravotné poistenie upravuje zákon č. 580/2004 Z. z. 
o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene 
a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
č. 580/2004 Z. z.“). 

Podľa § 10a ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. príslušná zdravotná poisťovňa je povinná 
poistencovi vydať preukaz poistenca do desiatich pracovných dní odo dňa potvrdenia prihlášky 
(§ 6 ods. 10). 

Podľa § 10a ods. 2 zákona č. 580/2004 Z. z. preukaz poistenca obsahuje 
a) titul, ak ho poistenec má,  
b) meno a priezvisko poistenca,  
c) rodné číslo, ak ho má poistenec pridelené, alebo bezvýznamové identifikačné číslo, 

alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej 
republike,  

d) dátum narodenia poistenca,  
e) obchodné meno zdravotnej poisťovne,  
f) kód zdravotnej poisťovne,  
g) dobu platnosti preukazu poistenca,  
h) označenie preukazu "EU" podľa § 9c ods. 7 alebo označenie preukazu "P" pre 

dôchodcov poistených v Slovenskej republike s bydliskom v inom členskom štáte, ktorí majú 
v Slovenskej republike nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť,  

i) identifikačné číslo poistenca. 



Podľa § 22 ods. 2 písm. i) bod 3. zákona č. 580/2004 Z. z. poistenec je povinný preukazovať 
sa pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti preukazom 
poistenca, európskym preukazom alebo náhradným certifikátom, ak osoba nemá vydaný 
občiansky preukaz s elektronickým čipom ani doklad o pobyte s elektronickým čipom. 

Podľa § 2 ods. 1 zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov občiansky preukaz je verejná listina, ktorou občan Slovenskej republiky 
preukazuje svoju totožnosť, štátne občianstvo Slovenskej republiky a ďalšie údaje uvedené 
v občianskom preukaze podľa tohto zákona. 

 
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.  

Úrad poskytuje bezodplatne kvalifikované dôveryhodné služby orgánom verejnej moci, 
a to v rozsahu, v akom mu to umožňujú technické podmienky a kapacity. Informácie 
k poskytovaniu dôveryhodných služieb sú zverejnené aj na webovom sídle úradu. 

Pre vnútroštátne potreby sa umožňuje uvádzať v kvalifikovaných certifikátoch osobitné 
položky (údaje) pre jednoznačnú identifikáciu totožnosti podpisovateľa, umožňujúce vopred 
pripraviť informačné systémy na automatické spracovanie aspoň minimálnej množiny typov 
identifikátorov, ktoré sa uvádzajú v položke Subject certifikátu v jednej alebo viacerých 
položkách serialNumber identifikovaných objektovým identifikátorom (OID). Jedna položka 
serialNumber obsahuje iba jednu hodnotu zloženú z identifikácie na základe rodného čísla, čísla 
pasu alebo čísla identifikačnej karty. 

V prípade mandatára, ktorý je v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom 
vzťahu k orgánu verejnej moci alebo osobe, za ktorú alebo v mene ktorej mandatár koná, je 
identifikačným údajom číslo pasu alebo číslo identifikačnej karty (ID-CARD).  

Preukaz poistenca vydáva poistencovi príslušná zdravotná poisťovňa a obsahuje údaje 
taxatívne vymedzené v zákone. Preukaz poistenca neobsahuje číslo. Z ustanovení zákona 
č. 580/2004 Z. z. ďalej vyplýva, že pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti u poskytovateľa 
zdravotnej starostlivosti sa poistenec preukazuje preukazom poistenca, ak nemá vydaný 
občiansky preukaz s elektronickým čipom ani doklad o pobyte s elektronickým čipom.  

Preukaz poistenca teda slúži poistencovi výhradne na účel preukázania zdravotnej 
starostlivosti u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.  

Na účely vydania mandátneho certifikátu je identifikačnou kartou potrebné rozumieť 
verejnú listinu, ktorou osoba preukazuje svoju totožnosť (t. j. občiansky preukaz).  

 
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/poskytovanie-kds-pre-ovm/index.html

