
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Dobrý deň, som Vietnamec, v súčasnosti žijem a podnikám na Slovensku. Chcel by som 
požiadať vašu agentúru, aby som mal prístup k elektronickému portálu a službe elektronického 
podpisovania. Ďakujem veľmi pekne.“ 

 
II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

Podľa § 6 ods. 1 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), správcom 
ústredného portálu je úrad podpredsedu vlády. 

Podľa § 21 ods. 1 zákona o e-Governmente, na účely autentifikácie je možné použiť 
autentifikátor, ktorým je 

a) úradný autentifikátor, ktorým sú občiansky preukaz s elektronickým čipom a 
bezpečnostný osobný kód podľa osobitného predpisu alebo doklad o pobyte s 
elektronickým  čipom a bezpečnostný osobný kód podľa osobitného predpisu, 

b) alternatívny autentifikátor, ktorý ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, 
c) autentifikačný certifikát, ak ide o autentifikáciu pri prístupe k informačnému systému 

alebo pri elektronickej komunikácii, ktoré súvisia s výkonom verejnej moci, alebo na účely 
prístupu do elektronickej schránky alebo disponovania s elektronickou schránkou, a to 
automatizovaným spôsobom, s použitím technického prostriedku alebo programového 
prostriedku, alebo 

d) prostriedok elektronickej identifikácie vydaný v rámci schémy elektronickej identifikácie, 
ktorý je uvedený v zozname podľa osobitného predpisu, ak sú splnené podmienky podľa 
osobitného predpisu. 

  Podľa § 2 ods. 1 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické 
transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o 
dôveryhodných službách“), ak sa v styku s orgánmi verejnej moci používa kvalifikovaný 
elektronický podpis, kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis vydaný kvalifikovaným 
poskytovateľom dôveryhodných služieb, ktorému úrad udelil kvalifikovaný štatút, môže ako 
osobitný atribút obsahovať rodné číslo podpisovateľa; ak mu rodné číslo nebolo pridelené, môže 
obsahovať číslo pasu alebo číslo identifikačnej karty. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

Podmienkou pre prístup k prostriedkom a údajom informačného systému a k elektronickej 
komunikácií je úspešný proces autentifikácie osoby. Podľa zákona o e-Governmente sa ako 
autentifikátor musí použiť: 

- občiansky preukaz s elektronickým čipom a bezpečnostný osobný kód (ich 
kombinácia), ktoré vydáva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a je možné si doň 
uložiť kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis, 

- doklad o pobyte s elektronickým čipom a bezpečnostný osobný kód (ich kombinácia), 
ktoré vydáva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a je možné si doň uložiť 
kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis, 

- alternatívny autentifikátor, ktorý vydáva a zneplatňuje Ministerstvo vnútra Slovenskej 
republiky. Má formu karty s elektronickým čipom a bezpečnostný osobný kód a nie je 
možné si doň uložiť kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis. 



Podľa § 11 zákona o dôveryhodných službách má úrad vymedzené kompetencie v oblasti 
dôveryhodných služieb a vzhľadom na uvedené úrad nie je oprávnený poskytovať vysvetlenia 
týkajúce sa kompetencií iných štátnych orgánov. 

Pre získanie kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis, môžete rovnako o jeho 
vydanie požiadať kvalifikovaného poskytovateľa dôveryhodných služieb v ktorejkoľvek z krajín 
Európskej únie. Zoznam kvalifikovaných poskytovateľov dôveryhodných služieb a kvalifikovaných 
dôveryhodných služieb, ktoré poskytujú, je uverejnený na https://webgate.ec.europa.eu/tl-
browser/#/.  

 
IV. POUČENIE 

Na záver upozorňujeme, že tieto odpovede na konkrétne otázky nepredstavujú právne 
záväzný výklad zákona, ani individuálny správny akt s konštitutívnymi účinkami. 
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