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Od 1. júla 2017 sa stane účinným na území Slovenskej republiky nove-
lizovaný zákon č. 305/2013 Z.z. zákon o elektronickej podobe výkonu 
pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov (zákon o e-Governmente), ktorý zavádza povinnú elektronickú 
komunikáciu medzi právnickými osobami a orgánmi štátnej správy pro-
stredníctvom elektronických dátových schránok. Právnickým osobám 
budú po tomto dátume všetky dôležité úradné dokumenty doručované 
výhradne do elektronických dátových schránok. Tento zákon sa samo-
zrejme, vzťahuje aj na subjekty s ukrajinskou účasťou, kde vo väčšine 
prípadov sú štatutármi ukrajinskí občania. Považujeme za nevyhnutné 
vypracovať k tejto problematike komplexnú analýzu s podrobným výkla-
dom a so zreteľom na to, že štatutárom je osoba z tretej krajiny, t.j. mimo 
územia členského štátu Európskej únie alebo členského štátu Organizá-
cie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, a následný preklad analýzy do 
ukrajinského jazyka. Tento dokument by mal ukrajinské subjekty uviesť 
do problematiky fungovania e-Governmentu, predovšetkým ich oboz-
námiť s používaním elektronických dátových schránok a elektronickým 
doručovaním, vysvetliť im nevyhnutnosť zabezpečiť si doklad s čipom 
ako aj jeho samotné používanie vrátane práce s kvalifikovaným elektro-
nickým podpisom.

PREDSLOV



З  1  липня 2017 року на території Словацької Республіки почне діяти 
нова редакція закону № 305/2013 З.з. Закон про виконання функцій 
органами державного управління в електронній формі та про 
зміну і доповнення до деяких законів (Закон про е-Government), за 
допомогою якого буде введено обов’язкове електронне спілкування 
між юридичними особами та органами державного управління 
через електронні поштові інформаційні скриньки. З цього дня усім 
юридичним особам важливі офіційні документи будуть надсилати 
виключно на електронні поштові скриньки. Звичайно, цей закон 
також стосується суб’єктів з українськими учасниками, де здебільше 
керівними органами є українські громадяни. Ми вважаємо за 
необхідне розробити щодо цієї проблематики комплексний аналіз 
із детальною інформацією беручи до уваги саме той факт, що 
керівним органом є особа з третьої країни, тобто з-поза меж території 
держави-члена Європейського Союзу або держави-члена Організації 
економічного співробітництва і розвитку, а також переклад  аналізу 
на українську мову. Цей документ би мав ознайомити українські 
суб’єкти  із проблематикою функціонування системи «е-Govern-
ment», передусім,  із принципом користування  електронними 
поштовими скриньками та  електронним врученням, пояснити їм 
необхідність забезпечити себе документом із чіпом, пояснити як ним 
користуватися, у тому числі роботу із кваліфікованим електронним 
цифровим підписом.

ПЕРЕДМОВА
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E-Government možno definovať ako elektronickú formu výkonu verej-
nej správy prostredníctvom informačno-komunikačných technológií 
(IKT), najmä internetovej siete. Cieľom zavedenia elektronických slu-
žieb verejnej správy (e-Governmentu) je zefektívnenie a skvalitnenie 
poskytovania verejných služieb pre občanov a podnikateľov a ich jedno-
duchšia komunikácia s orgánmi verejnej správy. Vďaka e-Governmen-
tu môžu občania a podnikatelia jednoduchšie, takpovediac z pohodlia 
domova či kancelárie, komunikovať s úradmi, zasielať im svoje pripo-
mienky, otázky, podnety a žiadosti, ktoré by inak museli vybaviť osobne 
priamo na úrade, čo býva častokrát spojené s niekoľkohodinovým čaka-
ním, pričom sú obmedzení úradnými hodinami. V zásade ide o on-line 
komunikáciu na rôznych úrovniach verejnej správy, a to:

• G2A (Government to Administration) – verejná správa 
a administratíva

• G2B (Government to Businesses) – verejná správa a podnikateľská 
sféra

• G2C (Government to Citizens) – verejná správa k občanovi
• G2E (Government to Employees) – verejná správa a jej 

zamestnanci 
• G2G (Government to Governments) – medzi inštitúciami verejnej 

správy
• C2G (Citizens to Governments) – občania k verejnej správe

Zavedením a postupným rozširovaním služieb e-Governmentu dochá-
dza k interakcii verejnej správy s občanmi a podnikateľskými subjekt-
mi vo všetkých jej oblastiach, a to na centrálnej, regionálnej aj miestnej 
úrovni. Tento proces sa nazýva tiež informatizácia alebo elektronizácia 
verejnej správy.

01. 
ČO JE E-GOVERNMENT 
A AKO FUNGUJE

ČO JE E-GOVERNMENT A AKO FUNGUJE



9

„e-Government“ можна визначити як процес здійснення державного 
управління в електронній формі за допомогою інформаційно-
комунікаційних технологій (ІКТ), передусім, інтернет-мережі. Метою 
впровадження електронних послуг державного управління (e-Govern-
ment) є підвищення ефективності та якості надання державних послуг 
громадянам та підприємцям і спрощення їх спілкування з органами 
державного управління. Завдяки електронному уряду громадяни 
та підприємці можуть простіше, так би мовити, не виходячи з дому 
чи офісу, спілкуватися із офіційними органами, надсилати їм свої 
коментарі, питання, пропозиції та побажання, які в іншому разі їм 
потрібно було б оформляти безпосередньо в офіційних установах, що 
часто пов’язане з кількаденним очікуванням та обмеженим робочим 
часом.  

У принципі, мова йде про онлайн спілкування на різних рівнях 
державного управління, а саме:

• G2A (Government to Administration) – уряд – адміністрація,  
• G2B (Government to Businesses) – уряд – бізнес,
• G2C (Government to Citizens) – уряд – громадяни
• G2E (Government to Employees) – уряд – службовці
• G2G (Government to Governments) – уряд – уряд 
• C2G (Citizens to Governments) – громадяни – уряд

Через введення і поступове розширення послуг електронним 
урядом відбувається взаємодія між державним управлінням з 
громадянами та суб’єктами підприємницької діяльності у всіх сферах, 
на центральному, регіональному та місцевому рівнях. Цей процес 
також називається інформатизація та електронізація державного 
управління. 

01. 
ЩО ТАКЕ “E-GOVERN-

MENT” І ЯК ВІН ПРАЦЮЄ

ЩО ТАКЕ “E-GOVERNMENT” І ЯК ВІН ПРАЦЮЄ
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Počiatky e-Governmentu sa objavili v roku 1995 s prijatím zákona č. 
261/1995 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy, ktorý bol ne-
skôr zrušený a nahradený zákonom č. 275/2006 Z.z. o informačných sys-
témoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Urýchlenie rozvoja a rozširovania služieb e-Governmentu na Slovensku 
podporuje svojou činnosťou Národná agentúra pre sieťové a elektronic-
ké služby (NASES). Jej hlavnou úlohou a predmetom činnosti je správa, 
prevádzka a rozvoj vládnej dátovej siete GOVNET a prevádzka a rozvoj 
služieb Ústredného portálu verejnej správy, ako základných nástrojov 
informatizácie verejnej správy na Slovensku. NASES taktiež zabezpeču-
je zriadenie a prevádzku elektronických schránok ako aj sprístupnenie 
ich obsahu po skončení podnikania.

1.1. ÚSTREDNÝ PORTÁL VEREJNEJ  
SPRÁVY – WWW.SLOVENSKO.SK

Ústredný portál verejnej správy je prevádzkovaný na webovom sídle 
www.slovensko.sk. Správcom portálu je Úrad vlády Slovenskej republi-
ky. Častokrát sa stávalo, že informácie o službách orgánov verejnej sprá-
vy boli roztrieštené v informačných systémoch jednotlivých orgánov. 
Cieľom Ústredného portálu verejnej správy je centralizácia týchto infor-
mácií na jednom mieste, čím sa zabezpečila ich jednotnosť, prehľadnosť, 
jednoduchší prístup a rýchlejšie získanie hľadaných informácií. Úlohou 
Ústredného portálu verejnej správy je teda nasmerovať jeho užívateľa 
na využitie konkrétnej elektronickej služby verejnej správy.

Stránky portálu sú optimalizované na rozlíšenie 1024 x 768. Na portál 
je možné sa prihlásiť prostredníctvom operačného systému Windows 
(XP, 7, 8, 10), MAC OSX (10.x.x), Linux (Mint, Ubuntu, Debian). V hornej 
časti portálu sú umiestnené odkazy na základné stránky portálu, ako sú 
úvodná stránka, všeobecné informácie o portáli, ďalej sekcia „pomoc“ 
kde sa nachádza elektronický kontaktný formulár pre účely nahlasova-
nia problémov, pripomienok alebo podnetov, používateľské príručky, 
manuály, inštalačné prvky a ovládače potrebné pre správne fungovanie 
aplikácií na portáli a ďalšie; a nakoniec sekcia „kontakty“. 

ČO JE E-GOVERNMENT A AKO FUNGUJE
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„e-Government“ з’явився у 1995 році після прийняття закону №261/1995 
З.з. про інформаційні системи державного управління, який пізніше 
скасували та замінили законом № 275/2006 З.з. про інформаційні 
системи державного управління  та про зміни і доповнення деяких 
законів.

Пришвидшення розвитку та розширення послуг електронного 
уряду в Словаччині своєю діяльністю підтримує Національне 
агентство для мережевих та електронних послуг (НАМЕП). Його 
головним завданням та  предметом діяльності  є керування,  робота 
та розвиток урядової мережі даних GOVNET та робота і розвиток 
послуг Центрального порталу державного управління, як головних 
інструментів інформатизації державного управління у Словаччині. 
НАМЕП забезпечує також створення та роботу  електронних 
поштових скриньок, а також доступ до їх вмісту після закінчення 
підприємницької діяльності. 

1.1. ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПОРТАЛ ДЕРЖАВНОГО 
УПРАВЛІННЯ – WWW.SLOVENSKO.SK

Центральний портал державного управління функціонує на веб-
сайті www.slovensko.sk. Адміністратором порталу є Уряд Словацької 
Республіки. Часто траплялося, що інформація про послуги  органів 
державного управління була розподілена в інформаційних системах 
окремих органів. Метою Центрального порталу державного 
управління є централізація цієї інформації в одному місці, 
забезпечуючи  таким чином узгодженість, прозорість, простіший 
доступ та можливість швидше отримувати  потрібну інформацію. 
Тобто завданням Центрального порталу державного управління є 
спрямувати користувача використовувати конкретні електронні 
послуги державного управління.

Сторінки порталу оптимізовані для роздільної здатності 1024 x 
768. На портал можна зайти через операційні системи Windows 
(XP, 7, 8, 10), MAC OSX (10.x.x), Linux (Mint, Ubuntu, Debian). У верхній 
частині порталу розміщені посилання на основні  сторінки порталу, 
як домашня сторінка, загальна інформація про портал, далі розділ 
„Допомога“, де є електронна контактна форма для можливості 
повідомляти про проблеми, залишати коментарі або пропозиції, 
інструкції для користувача, посібники, компоненти установки  та 
драйвери, необхідні для належного функціонування додатків на 
порталі та інше; а також розділ „Контакти“.

ЩО ТАКЕ “E-GOVERNMENT” І ЯК ВІН ПРАЦЮЄ
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Pre zahraničných návštevníkov portálu je v pravom hornom rohu mož-
né zvoliť si tiež anglickú verzia stránky. 

Jednotlivé informácie a elektronické služby na portáli sú logicky člene-
né najskôr podľa cieľovej skupiny, teda podľa toho, či je užívateľom ob-
čan, podnikateľ alebo orgán verejnej správy. V rámci týchto kategórií 
sú následne abecedne usporiadané jednotlivé elektronické služby podľa 
okruhu situácií, na ktoré sa viažu.

V sekcii „OBČAN“ možno nájsť informácie a služby týkajúce sa nasledu-
júcich oblastí: bývanie, cestovanie, doprava, financie, kultúra, občan 
a štát, ochrana a bezpečnosť, rodina a vzťahy, vzdelanie a šport, za-
mestnanie, zdravie, životné prostredie. Uvádzame niekoľko elektronic-

ČO JE E-GOVERNMENT A AKO FUNGUJE
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У правому верхньому куті іноземні відвідувачі порталу також можуть 
обрати англійську версію сторінки. 

Окрема інформація та електронні послуги на порталі логічно поділені 
насамперед відповідно до цільової групи, тобто відповідно до того, 
чи  користувач – громадянин, підприємець або орган державного 
управління. Далі у межах цих категорій в алфавітному порядку 
викладені окремі електронні послуги відповідно до ситуацій, з якими 
вони пов’язані. 

У розділі „ГРОМАДЯНИН“ можна знайти інформацію та послуги, 
що стосуються наступних сфер:  проживання, подорожування, 
транспорт, фінансування, культура, громадянин та держава, 

ЩО ТАКЕ “E-GOVERNMENT” І ЯК ВІН ПРАЦЮЄ
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kých služieb poskytovaných v rámci uvedených oblastí. V sekcii bývanie 
môže fyzická osoba využiť napríklad službu „prihlásenie na prechodný 
pobyt“ a „odhlásenie z prechodného pobytu“, v sekcii cestovanie je to 
napr. „vybavenie náhradných dokladov“, v sekcii doprava sú to služby ako 
„dohodnutie termínu na dopravnom inšpektoráte“ či „vyradenie vozidla 
z evidencie“, prostredníctvom sekcie občan a štát možno nahlásiť „stratu 
alebo odcudzenie občianskeho preukazu“, požiadať o „výpis a odpis z re-
gistra trestov“, v sekcii zdravotníctvo môže občan požiadať o „poskytnu-
tie údajov z osobného účtu poistenca v elektronickej podobe“, a množstvo 
ďalších služieb.

V sekcii „PODNIKATEĽ“ možno nájsť informácie a služby týkajúce sa na-
sledujúcich oblastí: administratívny a ekonomický chod podniku; du-
ševné vlastníctvo; podnikanie; podpora podnikania; ukončenie pod-
nikania; veda, výskum a inovácie; začatie podnikania; zodpovedné 
podnikanie. Opäť len napríklad vyberáme niekoľko najbežnejších elek-
tronických služieb poskytovaných v rámci uvedených oblastí, napríklad 
v sekcii začatie podnikania možno podať „návrh na zápis, zmenu a výmaz 
údajov v obchodnom registri“, požiadať o „výpis z obchodného registra 
v tlačenej alebo elektronickej podobe“, alebo prostredníctvom „služieb 
živnostenského registra“ podať žiadosť o vydanie živnostenského opráv-
nenie. V časti administratívny a ekonomický chod podniku portál posky-
tuje podnikateľovi možnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov či 
dani z pridanej hodnoty, registrovať sa na portáli finančnej správy a i.

Každý orgán verejnej moci, bez ohľadu na jeho oblasť pôsobnosti, ktorý 
má na portáli www.slovensko.sk zriadenú elektronickú schránku, má 
automaticky pridelenú službu Všeobecná agenda. Prostredníctvom tej-
to služby je možné takémuto orgánu poslať elektronické podanie napr. 
žiadosť, sťažnosť, námet alebo podnet, a to vyplnením na to určeného 
formulára. Takto urobené podanie má rovnaké účinky ako keby bolo 
úradu zaslané alebo osobne podané v podateľni úradu v listinnej forme.

K vyššie uvedeným elektronickým službám má prístup iba prihlá-
sený užívateľ portálu. Prihlasovací panel je umiestnený v pravej hor-
nej časti stránky portálu. Po kliknutí na políčko „Prihlásiť sa na portál“ 
systém užívateľa automaticky presmeruje na prihlasovanie prostredníc-
tvom elektronického preukazu s čipom a následne mu sprístupní ďal-
šie moduly a funkcie portálu, ako napr. „elektronická schránka“ alebo 
„môj profil“, či ďalšie služby a elektronické podania na jednotlivé úrady 
a inštitúcie. Akým konkrétnym spôsobom je možné sa prihlásiť a čo je 
k tomu potrebné bude podrobnejšie vysvetlené neskôr, v časti týkajúcej 
sa aktivácie a používania elektronických schránok.

ČO JE E-GOVERNMENT A AKO FUNGUJE
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охорона та безпека, сім’я та відносини, освіта та спорт, 
працевлаштування,  охорона здоров’я,  довкілля.  Наводимо 
декілька електронних послуг, які надаються у межах наведених 
галузей.  У розділі «Проживання» фізична особа може, наприклад, 
обрати послугу „заява на реєстрацію місця тимчасового проживання“ 
та „заява на виписку з місця тимчасового проживання“, у розділі 
«Подорожування», наприклад, „оформлення заміни документів“,  
у розділі «Транспорт» –  це послуги  „домовитися про терміни у 
дорожній інспекції“ чи  „зняття з обліку транспортного засобу“, за 
допомогою розділу  «Громадянин та держава» можна заявити про 
„втрату або крадіжку посвідчення особи“, попросити про „виписку та 
копію із реєстру судимості“, у розділі «Охорона здоров’я» громадянин 
може попросити про „надання інформації  з особового рахунку 
застрахованої особи в електронній формі“ та багато інших послуг.

У розділі „ПІДПРИЄМЕЦЬ“ можна знайти інформацію та послуги, 
що стосуються таких сфер: адміністративний і економічний хід 
бізнесу; інтелектуальна власність; підприємництво; підтримка 
бізнесу; закриття бізнесу; наука, дослідження та інновації; 
відкриття бізнесу; відповідальний бізнес. Знову ж таки, вибираємо 
кілька загальних електронних послуг, що надаються у цих сферах, 
наприклад, у розділі «Відкриття бізнесу» можна подати „заявку на 
реєстрацію, зміну і видалення даних у торговому реєстрі“, просити 
про „виписку з торгового реєстру у друкованому або електронному 
вигляді“, або за допомогою „послуг реєстру підприємців“, подати 
заявку на отримання дозволу на підприємницьку діяльність. У 
розділі „Адміністративний та економічний хід бізнесу» портал надає 
бізнесмену можливість подати декларацію про податок на прибуток 
і податок на додану вартість, реєструватися на порталі державного 
управління  та ін.

Кожен орган державного управління, не зважаючи на сферу його 
діяльності, у якого на порталі www.slovensko.sk є створена електронна 
поштова скринька, автоматично матиме призначену послугу 
Загальна агенда. За допомогою цієї послуги такому органу можна 
надіслати електронне подання, наприклад, заяву, скаргу, пропозицію 
або ініціативу, заповнивши визначену форму. Виконане таким чином 
подання має однаковий ефект, як якби його надіслали офіційному 
органу або ж особисто подали у паперовому вигляді в установі.

Доступ до вище зазначених електронних послуг є лише у 
зареєстрованого користувача порталу.  Панель входу знаходиться у 
правій верхній частині сторінки порталу. Після натиснення на кнопку 
«Увійти на портал» система автоматично направить користувача 
на вхід у систему за допомогою електронної картки з чіпом, далі 
йому відкриються інші модулі та функції порталу, як наприклад 

ЩО ТАКЕ “E-GOVERNMENT” І ЯК ВІН ПРАЦЮЄ
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Základné informácie týkajúce sa organizačnej štruktúry verejnej sprá-
vy, aktuálne oznamy, užitočné linky, často kladené otázky či kontaktné 
údaje sú k dispozícii všetkým návštevníkom portálu, bez potreby prihlá-
senia, prostredníctvom funkcie „vyhľadávanie“ na úvodnej stránke por-
tálu.

V prípade akýchkoľvek otázok sa možno obrátiť na operátorov Ústred-
ného kontaktného centra, buď prostredníctvom kontaktného formulá-
ra na stránke https://helpdesk.slovensko.sk/new-incident/alebo priamo 
na telefónnom čísle +421 2 35 803 083, v pracovných dňoch od 8.00 hod. 
do 18.00 hod., v stredu od 8.00 hod. do 21.00 hod. Ústredné kontaktné 
centrum poskytuje informácie týkajúce sa elektronických služieb portá-
lu, služieb elektronickej schránky alebo informácií uvedených na Ústred-
nom portáli verejnej správy. Možno sa naň obrátiť, ak návštevník portálu 
potrebuje nahlásiť problém, ak má akúkoľvek pripomienku, otázku či 
podnet.

ČO JE E-GOVERNMENT A AKO FUNGUJE
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„Електронна поштова скринька“ або „Мій профіль“, чи інші послуги 
та електронні подання до окремих офіційних установ та інституцій. 
Про спосіб реєстрації та вхід  і що для цього потрібно, більш детально 
буде описано у розділі, що стосується активації та використання 
електронних поштових скриньок.

Головна інформація щодо організаційної структури державного 
управління, актуальні оголошення, корисні посилання, найчастіші 
питання, або контактна інформація доступні для всіх відвідувачів 
порталу, без необхідності входу через «Пошук» на головній сторінці 
порталу.

У разі виникнення будь-яких запитань, можете звернутися  до 
операторів Головного контактного центру або за номером телефону 
+421 2 35 803 083, у робочі дні з 8.00 до 18.00, у середу з 8.00 до 21.00. 
Головний контактний центр надає інформацію про електронні 
послуги на порталі, про послуги електронної пошти або інформації 
на Центральному порталі державного управління. Сюди можна 
звернутися, якщо відвідувач сайту потребує повідомити про проблему, 
має які-небудь коментарі, питання або пропозиції.

ЩО ТАКЕ “E-GOVERNMENT” І ЯК ВІН ПРАЦЮЄ
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2.1. ČO JE TO ELEKTRONICKÁ SCHRÁNKA 

Elektronická schránka funguje ako elektronické úložisko, v ktorom sú 
uchovávané elektronické správy a notifikácie. V zásade sa dá prirovnať 
ku klasickej e-mailovej schránke. 

Elektronické schránky zriaďuje Úrad vlády Slovenskej republiky auto-
maticky pre:

• fyzické osoby – nepodnikateľov (t.j. automaticky pre občanov 
Slovenskej republiky, ktorí dovŕšili 18. rok života), 

• fyzické osoby – podnikateľov, 
• právnické osoby, 
• orgány verejnej moci,
• subjekty medzinárodného práva.

Úrad vlády Slovenskej republiky zriadi elektronickú schránku bezod-
kladne po tom, ako sa dozvie o vzniku právnickej osoby, o vzniku zapí-
sanej organizačnej zložky, o vzniku oprávnenia na podnikanie fyzickej 
osoby (živnostníka), alebo v deň, keď fyzická osoba, ktorá je občanom 
Slovenskej republiky, dosiahne18. rok veku; podľa toho, ktorému z tých-
to subjektov má byť elektronická schránka zriadená.

Na základe žiadosti Úrad vlády Slovenskej republiky do 5 pracovných 
dní zriadi elektronickú schránku aj:

• subjektu medzinárodného práva,
• právnickej osobe, ktorá nemá sídlo na území Slovenskej re-

publiky,

02. 
ELEKTRONICKÉ 
SCHRÁNKY

ELEKTRONICKÉ SCHRÁNKY
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02. 
ЕЛЕКТРОННІ ПОШТОВІ 

СКРИНЬКИ

2.1. ЩО ТАКЕ ЕЛЕКТРОННА ПОШТОВА СКРИНЬКА?
Електронна поштова скринька функціонує як електронне сховище, 
де зберігаються електронні повідомлення та сповіщення. У принципі 
її можна порівняти з класичним е-mail. 

Уряд Словацької Республіки автоматично створює електронні 
поштові скриньки для:

• фізичних осіб – не підприємців (тобто автоматично для 
громадян Словацької Республіки, які досягли 18-річного віку), 

• фізичних осіб – підприємців, 
• юридичних осіб, 
• органів державної влади,
• суб’єктів міжнародного права. 

Уряд Словацької Республіки створює електронну поштову скриньку 
відразу після того, як стає відомо появу юридичної особи,  про 
створення зареєстрованого організаційного підрозділу,  про видачу 
дозволу на ведення підприємницької діяльності фізичної особи 
(підприємця), або у день,  коли особі, яка є громадянином Словацької 
Республіки, виповниться 18 років; відповідно до того, для котрого із 
цих суб’єктів  має бути створена електронна поштова скринька. 

На основі заявки Уряду Словацької Республіки може створити 
електронну поштову скриньку протягом 5 робочих днів також для:

• aсуб’єкту міжнародного права,
• юридичної особи без юридичної адреси на території 

Словацької Республіки,

ЕЛЕКТРОННІ ПОШТОВІ СКРИНЬКИ
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• fyzickej osobe, ktorá nie je štátnym občanom Slovenskej re-
publiky (To znamená, že takáto osoba musí požiadať o zriadenie 
elektronickej schránky iba pre právne postavenie fyzickej osoby, 
avšak pre právne postavenie fyzickej osoby – podnikateľa jej bude 
schránka zriadená automaticky bezodkladne po získaní živnosten-
ského oprávnenia, bez ohľadu na jej štátne občianstvo). 

Každému je možné zriadiť len jednu elektronickú schránku pre jedno 
právne postavenie. Pokiaľ je ale majiteľ elektronickej schránky súčasne 
osobou vo viacerých právnych postaveniach, zriaďuje sa mu elektronic-
ká schránka pre každé z týchto právnych postavení. V praxi to môže vy-
zerať nasledovne: „Pán Peter má 35 rokov, je občanom Slovenskej republi-
ky a teda je fyzickou osobou. Pre toto právne postavenie mu bude zriadená 
elektronická schránka ako fyzickej osobe. Pán Peter je zároveň podnikate-
ľom a pôsobí ako jediný konateľ v spoločnosti Alfa s.r.o.. Pre toto právne 
postavenie mu bude zriadená ďalšia elektronická schránka ako podnikate-
ľovi, teda právnickej osobe.“ Hoci fyzicky sa jedná o tú istú osobu, z práv-
neho hľadiska pôjde o dva rôzne subjekty, Peter ako fyzická osoba so svo-
jou elektronickou schránkou a Peter ako konateľ právnickej osoby – Alfa 
s.r.o., so svojou elektronickou schránkou. Obe schránky budú zriadené 
a využívané nezávisle od seba a do každej z týchto schránok sa bude 
prihlasovať osobitne. To isté platí aj pre fyzické osoby podnikateľov, t.j. 
živnostníkov, ktorí budú mať taktiež zriadenú elektronickú schránku 
pre právne postavenie fyzickej osoby a osobitnú elektronickú schránku 
pre právne postavenie živnostníka.

Zriadenie elektronickej schránky je bezplatné. Každý, komu bola elektro-
nická schránka zriadená, sa stáva jej majiteľom.

2.2. PROCES POVINNEJ AKTIVÁCIE 
ELEKTRONICKÝCH SCHRÁNOK

Na to, aby užívateľ Ústredný portál verejnej správy mohol využívať jed-
notlivé elektronické služby príp. len prijímať elektronické úradné doku-
menty od orgánov verejnej správy, musí mať zriadenú tzv. elektronickú 
schránku. Pre právnické osoby bude aktivácia elektronických schránok 
dokonca povinná.

Zriadenie elektronických schránok upravuje zákon č. 305/2013 Z. z. 
o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), 
ktorý dopĺňa vyhláška č. 8/2014 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia zákona o e-Governmente. 

ELEKTRONICKÉ SCHRÁNKY
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• фізичної особи, яка не є громадянином Словацької 
Республіки (Це означає, що така особа повинна просити 
про створення електронної поштової скриньки тільки 
для правового статусу фізичної особи, але для правового 
статусу фізичної особи-підприємця поштова скринька буде 
створена автоматично одразу після отримання дозволу на 
підприємницьку діяльність, незалежно від її громадянства).

Для одного правового статусу може бути створена тільки одна 
електронна поштова скринька. Але якщо власник електронної 
поштової скриньки є особою із кількома правовими статусами, для 
нього буде створено електронну поштову скриньку для кожного 
правового статусу. На практиці це може виглядати наступним 
чином: „Панові Петру 35 років, він громадянин Словацької Республіки, 
тобто також є фізичною особою. Для цього правового статусу 
для нього буде створено електронну скриньку, як для фізичної 
особи. Водночас пан Петро підприємець та є єдиним директором у 
компанії Alfa s.r.o.. Для цього правового статусу йому буде створено 
ще одну електронну поштову скриньку, як для підприємця, тобто 
як для юридичної особи.“ Хоча фізично мова йде про ту саму особу, 
але з юридичної точки зору мова йде про два різні суб’єкти: Петро, 
як фізична особа зі своєю електронною поштовою скринькою та 
Петро, як директор юридичної особи -Alfa s.r.o., зі своєю електронною 
поштовою скринькою. Обидві електронні поштові скриньки будуть 
створені та будуть використовуватися  незалежно одна від одної, і в 
кожну з них необхідно входити окремо. Це також стосується фізичних 
осіб-підприємців, тобто підприємців, для яких також буде створено 
електронну поштову скриньку для правового статусу фізичної особи 
та окрему електронну поштову скриньку для юридичного статусу 
підприємця.

Створення електронної поштової скриньки є безкоштовним. Кожен, 
для кого створили електронну поштову скриньку, стає її власником. 

2.2. ПРОЦЕС ОБОВ'ЯЗКОВОЇ АКТИВАЦІЇ 
ЕЛЕКТРОННИХ ПОШТОВИХ СКРИНЬОК

Для того, щоб користувач Центрального порталу державного 
управління міг використовувати окремі електронні послуги, або 
тільки отримувати електронні офіційні документи від органів 
державного управління, повинні мати створену так звану електронну 
поштову скриньку. Для юридичних осіб активація електронних 
поштових скриньок навіть стане обов'язковою.

Створення електронних поштових скриньок регулюється законом 
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Povinná aktivácia elektronických schránok sa týka právnických osôb 
a ich organizačných zložiek zapísaných v obchodnom registri. Zapísa-
nou organizačnou zložkou sa rozumie podnikateľ, ktorý nie je právnic-
kou osobou a ani fyzickou osobou. Týmto osobám boli k 1. augustu 2016 
automaticky zriadené elektronické schránky, zatiaľ im však neboli akti-
vované na doručovanie. O ich aktiváciu mohli takéto subjekty doposiaľ 
požiadať dobrovoľne.

Proces povinnej aktivácie elektronických schránok sa začal 1. augusta 
2016 a bude prebiehať postupne až do 30. júna 2017, a to nasledovne:

• obdobie od 1. augusta 2016 do 30. júna 2017 je tzv. prechodným 
obdobím, to znamená, že subjektom, ktorým bola elektronická 
schránka zriadená, sa táto aktivuje na doručovanie, a to momen-
tom prvého prístupu (prvého prihlásenia) osoby oprávnenej 
pristupovať a disponovať za právnickú osobu alebo zapísanú 
organizačnú zložku s elektronickou schránkou do elektronickej 
schránky. Nezáleží na tom, či sa oprávnená osoba do elektronickej 
schránky prihlásila už pred 1. augustom 2016, na aktiváciu schrán-
ky sa musí prihlásiť znova aj po tomto dátume. Od tohto momentu 
môžu teda orgány verejnej moci doručovať úradné rozhodnutia do 
aktívnych elektronických schránok. 

• Uvedené pravidlo sa ale nebude týkať zásielok zo súdov, pre kto-
ré platí osobitný režim a preto tieto zásielky budú doručované do 
aktívnych elektronických schránok až od 1. novembra 2016.

• najneskôr 1. júla 2017 budú aktivované na doručovanie automa-
ticky všetky elektronické schránky právnických osôb a organi-
začných zložiek, teda aj tie, do ktorých nebolo počas prechodného 
obdobia vstúpené 

• pre právnické osoby, ktoré nie sú zapísané do obchodného re-
gistra, t.j. občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie 
a podobne, sa termín povinnej aktivácie elektronických schránok 
posúva na 1. máj 2018. Tieto subjekty si budú môcť do uvedeného 
termínu svoje elektronické schránky aktivovať na doručovanie 
úradných rozhodnutí dobrovoľne.

ELEKTRONICKÉ SCHRÁNKY
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№ 305/2013 З.з. про здійснення діяльності органів державного 
управління в електронній формі та про зміну і доповнення деяких 
законів (закон про „e-Government“), доповнений постановою № 
8/2014 З.з. за допомогою якої виконуються деякі положення закону 
про „e-Government“. 

Обов'язкова активація електронних поштових скриньок стосується 
юридичних осіб та їх організаційних підрозділів, зареєстрованих у 
торговому реєстрі. Під зареєстрованим організаційним підрозділом 
розуміють підприємця, який не є юридичною особою або фізичною 
особою. Для цих осіб до 1 серпня 2016 року були автоматично створені 
електронні поштові скриньки, але поки що вони не були активовані 
для отримання. До цього часу такі суб’єкти могли добровільно 
попросити про їх активацію. 

Процес обов'язкової активації електронних поштових скриньок 
почався 1 серпня 2016 року та поступово відбуватиметься до 30 червня 
2017 року, наступним чином:

• період з 1 серпня 2016 року до 30 червня 2017 року – це так 
званий перехідний період, це означає, що для суб’єктів, яким 
була  створена електронна поштова скринька, її активують 
для обслуговування, після першого входу осіб, які мають 
право доступу і розпоряджатися від імені юридичної особи або 
зареєстрованої одиниці з електронною поштою на електронну 
поштову скриньку. Незалежно від того, чи юридична  особа 
зайшла на електронну поштову скриньку до 1 серпня 2016 року, 
для активації скриньки повинні знову активувати після цієї 
дати. Таким чином з цього моменту органи державної влади 
можуть відправляти офіційні рішення на активні електронні 
поштові скриньки. 

• Наведене правило не стосується повідомлень із судів, для 
яких діє особливий режим, а отже ці поставки будуть 
доставлятися на активні електронні поштові скриньки з 1 
листопада 2016 року.

• не пізніше  1 липня 2017 року для обслуговування будуть 
активовані автоматично всі електронні скриньки юридичних 
осіб та організаційних підрозділів, тобто й для тих, в які 
протягом перехідного періоду не заходили. 

• для юридичних осіб, котрі не зареєстровані у торговому реєстрі, 
тобто громадські організації, фонди, неприбуткові організації 
і т.п., термін активації електронних поштових скриньок 
переноситься на 1 травня 2018 року. Ці об'єкти будуть в змозі до 
наведеного терміну добровільно активувати свою електронну 
поштову скриньку для отримання офіційних рішень.
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Pôvodný termín povinnej aktivácie elektronických schránok, kto-
rý mal ukončiť tzv. prechodné obdobie, bol stanovený na 1. janu-
ára 2017. Posun termínu povinnej aktivácie elektronických schránok 
právnických osôb a organizačných zložiek z 1. januára 2017 na 1. júl 
2017 vychádza z vládneho návrhu zákona, ktorý bol v Zbierke zákonov 
Slovenskej republiky publikovaný ako zákon č. 374/2016 Z.z. ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pô-
sobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov (zákon o e-Governmente), ktorý schválila národná rada Slovenskej 
republiky 7. decembra 2016.

O predĺženie pôvodnej lehoty požiadala v mene podnikateľov Slovenská 
obchodná a priemyselná komora. Dôvodom odkladu termínu spustenia 
povinnej aktivácie elektronických schránok bola najmä skutočnosť, že 
z vyše 230 000 podnikateľov, ktorí by mali disponovať elektronickým 
preukazom s čipom, tzv. eID kartou, a bezpečnostným osobným kódom, 
túto povinnosť ku koncu prechodného obdobia spĺňalo len 25 % z nich.

Druhou novinkou, ktorú táto novela zaviedla je tzv. „pravidlo desiatich 
dní“. To znamená, že po tom, ako sa na strane správcu modulu elektro-
nických schránok urobí úkon k tomu, aby sa do schránky dalo doručo-
vať, začne plynúť lehota 10 dní, v rámci ktorej má majiteľ schránky čas 
na organizačné zabezpečenie preberania elektronických správ. 

Povinná aktivácia elektronických schránok sa nevzťahuje na fyzické 
osoby a fyzické osoby – podnikateľov, ktorí si môžu aktivovať svoje 
schránky kedykoľvek dobrovoľne na portáli www.slovensko.sk.

2.3. AKTIVÁCIA ELEKTRONICKEJ SCHRÁNKY

Na to, aby mohla byť elektronická schránka využívaná na elektronické 
doručovanie, musí byť aktivovaná na doručovanie. 

Aktivácia je úkon, ktorým sa schránka sprístupní na doručovanie elek-
tronických úradných dokumentov od orgánov verejnej moci. Povinná 
aktivácia elektronických schránok právnických osôb na doručovanie 
priamo nevynucuje povinnosť právnickej osoby komunikovať elek-
tronicky s orgánmi verejnej moci. Aj po aktivácii bude naďalej možné 
robiť všetky právne úkony (návrhy, žiadosti, sťažnosti, vyjadrenia a pod.) 
v listinnej forme tak ako doposiaľ. Avšak aj v takomto prípade, ak bolo 
orgánu verejnej moci zaslané písomné podanie, môže tento orgán začať 
doručovať písomnosti do elektronickej schránky.

ELEKTRONICKÉ SCHRÁNKY
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Спочатку термін обов'язкової активації електронних поштових 
скриньок, який мав закінчити так званий перехідний період, було 
встановлено на 1 січня 2017 року. Термін, обов’язкової активації 
електронних поштових скриньок юридичних осіб та організаційних 
підрозділів, який перенесли з 1 січня 2017 року на 1 липня 2017 року 
виходить з урядового проекту закону,  який був у Збірнику законів 
Словацької Республіки опублікований, як закон № 374/2016 З.з., який 
змінює та доповнює закон № 305/2013 З.з. про здійснення діяльності 
органами державного управління в електронній формі та про зміну і 
доповнення деяких законів (закон про „e-Government“), який затвердила 
Національна рада Словацької Республіки 7 грудня 2016 року.

Від імені підприємців попросила про продовження початкового 
терміну Словацька торгово-промислова палата. Причиною 
відстрочки терміну запуску обов'язкової активації електронної 
поштової скриньки, передусім, було те,  що більше 230 000 бізнесменів, 
які мають розпоряджатися електронним посвідченням з чіпом, так 
званою eID-карткою та особистим кодом безпеки, це зобов'язання до 
кінця перехідного періоду виконало лише 25 % з них.

Друга новинка, яку ввела ця поправка – так зване „правило 
десяти днів“. Це означає, що після того, як адміністратор модулю 
електронних поштових скриньок виконає дію, щоб активувати опцію 
обслуговування у скриньці, розпочнеться10-денний термін, протягом 
якого власник поштової скриньки має час для організаційного 
забезпечення отримання електронних повідомлень. 

Обов'язкова активація електронних поштових скриньок не 
поширюється на фізичних осіб і фізичних осіб - підприємців, які 
можуть активувати свою поштову скриньку добровільно будь-коли 
на порталі www.slovensko.sk.

2.3. АКТИВАЦІЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТОВОЇ 
СКРИНЬКИ

Для того, щоб мати можливість використовувати електронну поштову 
скриньку для електронного обслуговування, її необхідно активувати 
для обслуговування.

Активація – це дія, виконання якої надає доступ для отримання 
електронних офіційних документів від органів державної влади. 
Обов’язкова активація електронної пошти юридичних осіб  для 
безпосереднього отримання не вимагає від юридичної особи 
обов’язок спілкуватися в електронній формі з органами державної 
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Aktivácia sa v prípade právnických osôb vykoná prvým prihlásením do 
schránky v prechodnom období (od 1. augusta 2016 do 30. júna 2017) 
alebo automaticky od 1. júla 2017. V prípade osôb, ktorých sa povinná 
aktivácia netýka, ich elektronická schránka bude aktivovaná na základe 
žiadosti.

Do elektronickej schránky sa prihlasuje na stránke www.slovensko.sk. 
Na prihlásenie a vstup do elektronickej schránky, sú potrebné:

• Osobný doklad s elektronickým čipom, tzv. eID karta
• bezpečnostný osobný kód BOK 
• čítačka kariet 
• stiahnutie ovládačov na čítačku
• stiahnutie aplikácie „eID klient“ 

Ako začať? V prvom rade je potrebné vybaviť si osobný doklad(občian-
sky preukaz, doklad o prechodnom pobyte alebo alternatívny autentifi-
kátor) s elektronickým čipom spolu s čítačkou kariet. Tomuto kroku sa 
budeme venovať neskôr v osobitnej časti. Následne si majiteľ schránky 
musí inštalovať potrebný softvér zahŕňajúci aplikáciu na prihlasovanie 
do schránky a ovládače k čítačke kariet.

Pred inštaláciou je vhodné si preveriť, či váš počítač spĺňa minimálne 
systémové požiadavky. Pokiaľ to neviete, môžete si váš operačný systém 
zistiť priamo na portáli, na stránke https://www.slovensko.sk/sk/na-stiah-
nutie prípadne sa obrátiť priamo na operátorov Kontaktného centra, buď 
prostredníctvom kontaktného formulára na stránke https://helpdesk.slo-
vensko.sk/new-incident/ alebo priamo na telefónnom čísle +421 2 35 803 
083, v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 18.00 hod., v stredu od 8.00 hod. 
do 21.00 hod.

Na prihlasovanie do elektronickej schránky slúži aplikácia „eID klient“. 
Táto aplikácia slúži na prihlasovanie a overovanie elektronickej totož-
nosti majiteľa schránky resp. osoby oprávnenej na prihlasovanie sa do 
schránky a disponovanie s ňou, ako aj na zmeny bezpečnostných kódov. 
Aplikácia je vytvorená pre platformu: Windows XP/7/8/10, Mac OS X 10.8
/10.9/10.10.2/10.10.3/10.11, pre Linux Mint 13/17 32-bit, Mint 13/17 64-bit, 
Ubuntu 12.04/14.04 32-bit, Ubuntu 12.04/14.04 64-bit, Debian 7.0 32-bit, 
Debian 7.0 64-bit.Verzie Mac OS X 10.10 a 10.10.1 nie sú podporované, 
je potrebné zmeniť svoj Mac OS na novšiu verziu. Príslušný inštalátor 
vrátane užívateľskej príručky s pokynmi je možné stiahnuť na stránke 
https://eidas.minv.sk/TCTokenService/ download/.
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влади. Як і раніше, навіть після активації можна буде й надалі 
здійснювати всі правові дії (пропозиції, запити, скарги, заяви і т.п.) у 
паперовому вигляді, як і раніше. Проте, навіть у випадку, якщо органу 
державної влади було доставлено письмове подання, цей орган може 
почати відправляти документи на електронну пошту.

У випадку юридичних осіб активація здійснюється після першого 
входу на скриньку під час перехідного періоду  (з1 серпня 2016 року до 
30 червня 2017 року) або автоматично з 1 липня 2017 року. Стосовно 
осіб, яких обов’язкова активація не стосується,  їх електронна поштова 
скринька буде активована на підставі заяви.

Для того, щоб отримати доступ та увійти в електронну поштову 
скриньку на веб-сторінці www.slovensko.sk.  Для входу в електронну 
поштову скриньку необхідні: 

• посвідчення особи з електронним чіпом, так звана eID-
картка,

• персональний код безпеки (bezpečnostný osobný kód – далі 
в тесті „BOK“), 

• зчитувач карт,
• завантаження драйверів для зчитувача,
• завантаження додатку „eID-клієнт“.

Як почати? У першу чергу необхідно оформити особистий документ 
(посвідчення особи, свідоцтво про тимчасове проживання або 
альтернативний автентифікатор) з електронним чіпом разом зі 
зчитувачем карт. Про цей крок говоритимемо в окремій частині. 
Потім власник пошти повинен встановити необхідне програмне 
забезпечення, включаючи додаток для входу у скриньку та драйвери 
для зчитувача карт. 

Перед встановленням потрібно перевірити, чи відповідає ваш 
комп’ютер мінімальним системним вимогам. Якщо ви цього не 
знаєте, то можете перевірити свою операційну систему безпосередньо 
на веб-сайті https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie або ж звернутися 
безпосередньо до операторів Контактного центру або через 
контактну форму на сайті, https://helpdesk.slovensko.sk/new-incident/  
або безпосередньо  за номером телефону +421 2 35 803 083, у робочі дні 
з 8:00 до 18:00 , у середу з 8:00 до 21:00.

Для входу в електронну пошту потрібно застосувати додаток „eID 
клієнт“. Цей додаток служить для входу  та перевірки електронної 
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Takzvaná eID karta je čipovou kartou, ktorú je možné používať spolu 
s počítačom len prostredníctvom čítačky čipových kariet. Pred začatím 
používania čítačky je potrebné najskôr inštalovať príslušný ovládač na 
čítačku kariet. Podobne ako pre aplikáciu eID klient aj ovládače pre čí-
tačku kariet sú vytvorené osobitne pre jednotlivé operačné systémy. Čí-
tačka kariet IDBridge CT30 je podporovaná pre operačné systémy: Win-
dows XP/7/8 32-bit, Windows XP/7/8 64-bit, Linux / Mac OS X. Inštalácia je 
rýchla a jednoduchá. Príslušný inštalátor vrátane užívateľskej príručky 
s pokynmi je možné stiahnuť na stránke https://eidas.minv.sk/TCToken-
Service/download/.

Po zvolení príslušného ovládača sa tento uloží v počítači, následne po 
stiahnutí sa dvojklikom na stiahnutý súbor spustí sprievodca inštalá-
ciou programu „GemPcCCID“. Užívateľ postupne prechádza jednotli-
vými krokmi, najskôr zaklikne políčko „Prijímam podmienky uvedené 
v licenčnej zmluve“ na znak súhlasu s licenčnými podmienkami, ktoré si 
priamo v tomto kroku môže prečítať. V ďalšom kroku sa spustí samotná 
inštalácia. Po skočení procesu inštalácie je potrebné program ukončiť 
kliknutím na tlačidlo „dokončiť“. Týmto je inštalácia ovládača pre čítač-
ku kariet hotová a čítačka je pripravená na používanie. Konektor čítač-
ky je potrebné zapojiť do voľného USB portu v počítači. Na dôkaz toho, 
že inštalácia bola prevedená úspešne a čítačka je pripravená pracovať 
s čipovou kartou, bude po zapojení na čítačke blikať zelená LED dióda.

Pri práci s eID kartou možno v zásade používať akúkoľvek čítačku, po-
kiaľ spĺňa nasledujúce parametre:
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29

особи власника скриньки або уповноваженої особи для входу у 
скриньку та розпорядження нею, а також для змін кодів безпеки. 
Додаток призначений для платформи: Windows XP/7/8/10,  Mac OS X 10
.8/10.9/10.10.2/10.10.3/10.11,  для Linux  Mint 13/17 32-bit, Mint 13/17 64-bit, 
Ubuntu 12.04/14.04 32-bit,  Ubuntu 12.04/14.04 64-bit, Debian 7.0 32-bit, Debi-
an 7.0 64-bit. Версії Mac OS X  10.10 a 10.10.1 не підтримуються, потрібно 
змінити свою Mac ОС на новішу версію. Відповідний інсталятор, у 
тому числі посібник користувача з інструкціями можна завантажити 
за адресом: https://eidas.minv.sk/TCTokenService/ download/.

Так звана eID-картка є смарт-карткою, яку можна використати 
разом з комп’ютером лише за допомогою зчитувача смарт-картки. 
Перед використанням зчитувача необхідно спочатку встановити 
відповідний драйвер для читання карт. Як і для додатку eID-клієнт 
також драйвери для зчитувача карт створені окремо для кожної 
операційної системи. Зчитувач карт  IDBridge CT30 підтримується 
операційними системами: Windows XP/7/8 32-bit, Windows XP/7/8 64-
bit, Linux / Mac OS X. Встановлення швидке та просте. Відповідний 
інсталятор, у тому числі посібник користувача з інструкціями можна 
завантажити на адресі https://eidas.minv.sk/TCTokenService/download/.

Після вибору відповідного драйвера його потрібно зберегти в 
комп'ютері, після завантаження двічі клацніть на завантажений файл, 
щоб запустити майстер інсталяції програми „GemPcCCID“. Користувач 
послідовно проходить через кроки, спочатку натискає віконце «Я 
приймаю умови ліцензійної угоди» як знак, що погоджується із 
ліцензійними умовами, які може прочитати безпосередньо на цьому 
етапі. Наступний крок – установка. Після завершення установки 
програму потрібно завершити, натиснувши на кнопку «завершити».

Таким чином установка драйвера для читання карт та зчитувач 
готовий до використання. З’єднувач зчитувача необхідно підключити 
у вільний USB-порту комп'ютера. Щоб переконатися, що встановлення 
було виконане успішно, та зчитувач готовий до роботи зі смарт-
картою, після підключення на зчитувачі буде світитися зелений LED 
світлодіод.

Під час роботи з eID-карткою у принципі можна використовувати 
будь-який зчитувач, якщо він відповідає наступним параметрам:

reader so long as the following parameters are satisfied:
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Väčšina v súčasnosti predávaných čítačiek uvedené parametre spĺňa. 
Ideálne je, aby čítačka mala tiež certifikáty konformity a bezpečnosti, 
napr.:

Konformita  
a certifikáty 

Microsoft WHQL, EMV 2000 Level 1, ISO 
7816, HBCI4, USB 2.0 (kompatibilita s USB 
1.1), CCID, GSA FIPS 201 approvedproduct 
list 

Bezpečnosť zariadenia CE, WEEE, FCC, UL, VCCI, MIC, RoHS

Štandard ISO 7816 

Rozhranie do PC USB CCID 

Napájanie Z USB 

Protokol komunikácie  
s čipom 

T=0, T=1 

Veľkosť karty ID-1 

Rýchlosť komunikácie  
s čipom 

Čítačka musí podporovať rýchlosť  
115,2 kbaud

Frekvencia hodín čipu Čítačka musí podporovať frekvenciu 3,5 MHz 

Typy čipových kariet 5V, 3V a 1.8V (ISO 7816 Class A, B and C) 

Rozhranie PC / SC 

PC / SC pre OS Windows XP/Vista/7/8, Linux,  
Mac OS X (32/64 bit) 

V prípade ak užívateľ medzičasom zmení operačný systém v počítači, 
má kedykoľvek možnosť ovládač na čítačku jednoducho preinštalovať. 
Najskôr je potrebné odinštalovať pôvodný ovládač a následne inštalovať 
nový ovládač. Postup pre odinštalovanie a novú inštaláciu je rovnaký 
ako pri prvotnej inštalácii. Podrobnejšie pokyny je možné nájsť v už vyš-
šie spomínanej užívateľskej príručke pre inštaláciu ovládačov pre čítač-
ku kariet.

Po vykonaní vyššie uvedených inštalácií je elektronická schránka pri-
pravená na prihlásenie a začatie používania. Po dokončení inštalácie 
programov je potrebné počítač reštartovať.
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Стандарт ISO 7816 

Інтерфейс для ПК USB CCID 

Підключення Z USB  

Протокол зв'язку із 
чіпом 

T=0, T=1 

Розмір картки ID-1 

Швидкість зв'язку із 
чіпом 

Зчитувач повинен підтримувати 
швидкість 115,2 кбод

Частота чіпу  Зчитувач повинен підтримувати  частоту 
3,5 MHz 

Види смарт-карт 5V, 3V and 1.8V (ISO 7816 Class A, B and C) 

Інтерфейс PC / SC 

PC / SC для ОС  Windows XP/Vista/7/8, Linux,  
Mac OS X (32/64 bit) 

Більшість із зчитувачів, які сьогодні продають, відповідає наведеним 
параметрам. В ідеалі зчитувач повинен також мати сертифікати 
відповідності та безпеки, наприклад:

Відповідність та 
сертифікати  

Microsoft WHQL, EMV 2000 Level 1, ISO 
7816, HBCI4, USB 2.0 (сумісність з USB 1.1), 
CCID, GSA FIPS 201 approved product list 

Безпека пристрою  CE, WEEE, FCC, UL, VCCI, MIC, RoHS

У разі, якщо користувач змінить операційну систему на комп'ютері, 
він зможе у будь-який момент просто перевстановити драйвер для 
зчитувача. Спочатку потрібно деінсталювати оригінальний драйвер, 
а потім встановити новий драйвер. Процес деінсталяції та нової 
установки однаковий, як і під час першої установки. Більш докладні 
інструкції можна знайти у вище згадуваному посібнику користувача 
для установки драйвера зчитувача карт.

Після завершення вище наведених установок електронна поштова 
скринька готова для входу у систему і для користування. Після 
установки програм необхідно перезавантажити комп’ютер. 
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Na stránke https://www.slovensko.sk/sk/navody/videonavody je možné 
nájsť videonávody, ktoré jednoduchým spôsobom zobrazujú vyššie uve-
dený postup pri prvotnej inštalácii programov a aplikácií, podrobne po-
pisujú ako začať, ako si jednotlivé programy stiahnuť či ako môže užíva-
teľ zistiť typ operačného systému vo svojom počítači. Na stránke sú tiež 
umiestnené videonávody pre štandardné situácie, ktoré môžu nastať 
a úkony, ktoré užívatelia najčastejšie vykonávajú pri práci s ústredným 
portálom a elektronickou schránkou, napr. ako urobiť základné elektro-
nické podanie, ako potvrdiť prijatie úradného rozhodnutia, ako si nasta-
viť notifikácie na e-mail alebo cez SMS.
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На веб-сайті  https://www.slovensko.sk/sk/navody/videonavody  можна 
знайти відео-інструкцію, яка простим способом відображає вище 
описану процедуру для початкової установки програм і додатків, 
детально описує, як розпочати, як завантажити окремі програми, 
чи як користувач може з’ясувати вид операційної системи на своєму 
комп’ютері.  

На сайті також є відео-інструкції для стандартних ситуацій, які 
можуть виникнути та дії, які користувачі найчастіше здійснюють 
під час роботи з центральним порталом та електронною поштовою 
скринькою, наприклад, як здійснити основні електронні подання, 
як підтвердити отримання офіційного рішення, як налаштувати 
сповіщення для e-mail або через СМС.
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Ako už bolo uvedené vyššie jednou zo základných podmienok, ktoré uží-
vateľ musí spĺňať, aby mu boli umožnené prihlásenie a vstup do elektro-
nickej schránky, je povinnosť vlastniť elektronický preukaz s čipom, tzv. 
eID kartu. Základnou a nevyhnutnou požiadavkou na prístup k elektro-
nickým službám je totiž jednoznačná identifikácia prihlasujúcej sa osoby 
a jej následná autentifikácia. Práve táto sa uskutočňuje prostredníctvom 
eID karty a osobného bezpečnostného kódu BOK. Elektronická identifi-
kačná karta plní funkciu akéhosi úložiska elektronickej identity jej dr-
žiteľa. Zjednodušene povedané, prostredníctvom eID karty bude pre jej 
držiteľa možné preukazovať totožnosť nielen v osobnom styku s úradmi 
a inštitúciami ale aj v elektronickom prostredí.

Elektronická identita je podľa zákona o e-Governmente súbor znakov, 
ktoré sú zaznamenané v elektronickej podobe a ktoré jednoznačne od-
lišujú jednu osobu od inej osoby najmä na účely prístupu k informačné-
mu systému alebo na účely elektronickej komunikácie. Na preukázanie 
elektronickej identity osoby slúži elektronická identifikácia osoby a au-
tentifikácia zas na jej overenie.

Identifikácia osoby sa preukazuje menom a priezviskom osoby v kom-
binácií s jej rodným číslom, ktoré slúži ako identifikátor tejto osoby.

Autentifikácia znamená proces overenia identity osoby orgánom ve-
rejnej moci, podstatou ktorého je vlastne overenie pravdivosti údajov 
tvoriacich identitu osoby. Autentifikácia sa vykonáva prostredníctvom 
preukazu s elektronickým čipom, eIDkarty, ktorý slúži ako úradný au-
tentifikátor osoby a bezpečnostného osobného kódu (BOK).

03. 
ELEKTRONICKÝ  
PREUKAZ S ČIPOM  
(EID KARTA)
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03. 
ЕЛЕКТРОННЕ 

ПОСВІДЧЕННЯ З ЧІПОМ 
(EID-КАРТКА)

Як уже згадувалося вище, однією з головних умов, які користувач 
повинен виконати для того, щоб мати можливість увійти в 
систему та отримати доступ до електронної поштової скриньки, 
він повинен мати електронне посвідчення з чіпом, так звану 
eID-картку. Головною та необхідною умовою для доступу до 
електронних послуг є однозначна ідентифікація особи, яка входить 
у систему для її подальшої ідентифікації. Саме вона здійснюється 
за допомогою eID-картки та персонального коду безпеки „BOK“. 
Електронна ідентифікаційна картка виконує свого роду функцію 
сховища електронної ідентичності її власника. Простіше сказано, за 
допомогою eID-картки її власник зможе доводити ідентичність не 
тільки в особистому контакті з органами та установами, а також в 
електронному середовищі.

Відповідно до закону про „e-Government“ електронна ідентичність 
– це сукупність символів, записаних в електронному вигляді, які 
чітко відрізняють одну особу від іншої, насамперед для доступу 
до інформаційної системи або для електронного спілкування. 
Електронна ідентифікація служить для підтвердження електронної 
ідентичності особи, а автентифікація для її перевірки.

Ідентифікацію особи можна довести за допомогою прізвища та 
імені особи у комбінації із її ідентифікаційним номером, який є 
ідентифікатором цієї особи.

Автентифікація – це процес перевірки органами державного 
управління ідентичності особи, який полягає у перевірці 
достовірності інформації, з якої складається ідентифікація 
особи. Автентифікацію здійснюють за допомогою посвідчення з 
електронним чіпом, eID-картки, яке є офіційним автентифікатором 
особи та персонального коду безпеки („BOK“).

Залежно від виду суб’єкту, який є уповноваженою на вхід у систему 
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Existujú tri rôzne autentifikátory v závislosti od druhu subjektu, ktorý je 
osobou oprávnenou na vstup a používanie elektronickej schránky, a to:

• občiansky preukaz
• doklad o prechodnom pobyte
• alternatívny autentifikátor

3.1. OBČIANSKY PREUKAZ

Elektronická identifikačná karta je novým typom občianskeho preu-
kazu vytvoreným práve z dôvodov postupnej informatizácie verejnej 
správy. S vydávaním elektronických identifikačných kariet začali orgá-
ny od 1. decembra 2013. Elektronický občiansky preukaz pozostáva 
z polykarbonátovej karty, do ktorej je laserom vygravírovaná podoba 
tváre a osobné údaje občana. Elektronická identifikačná karta, rovna-
ko ako dovtedy vydávané občianske preukazy bez elektronického čipu, 
bude aj naďalej obsahovať povinné údaje držiteľa preukazu v rozsahu: 
meno, priezvisko, rodné priezvisko, pohlavie, štátne občianstvo, dátum 
a miesto narodenia, rodné číslo a adresu trvalého pobytu občana, dátum 
vydania a dátum skončenia platnosti občianskeho preukazu, miesto vy-
dania preukazu. 

Rovnako zostáva nezmenená aj zákonom stanovená doba platnosti no-
vého občianskeho preukazu, t.j. 10 rokov od jeho vydania. Držitelia „sta-
rých“ občianskych preukazov, ktorých platnosť k 1. decembru 2013 ešte 
nevypršala, môžu ich aj naďalej používať v úradnom styku až do uplynu-
tia platnosti týchto preukazov. Ak by mali aj napriek tomu záujem o nový 
elektronický občiansky preukaz, môžu o jeho vydanie požiadať na prí-
slušnom orgáne. To však neplatí pre subjekty, ktorých sa týka povinná 
aktivácia elektronických schránok a ktorých štatutári nemajú takúto 
možnosť voľby. Títo sú povinní disponovať elektronickými preukazmi na 
účely prihlasovania sa do elektronickej schránky a na účely elektronickej 
komunikácie.

Elektronický občiansky preukaz tvorí polykarbonátová karta, do ktorej 
je laserom vygravírovaná podoba tváre a osobné údaje občana. Po no-
vom je už súčasťou každého občianskeho preukazu aj elektronický čip 
nachádzajúci sa na zadnej strane preukazu. Elektronický čip obsahuje 
údaje, ktoré sú zapísané do občianskeho preukazu, vrátane nepovin-
ných údajov, ktoré na žiadosť občana do preukazu možno zapísať (napr. 
akademický titul, krvná skupina, údaje o závažných chorobách, ktoré 
si vyžadujú okamžité podanie lieku alebo poskytnutie špeciálnej prvej 
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та використання електронної поштової скриньки особою, існують 
три різні автентифікатори, а саме :

• посвідчення особи
• документ про тимчасове проживання
• альтернативний автентифікатор

3.1. ПОСВІДЧЕННЯ ОСОБИ
Електронна ідентифікаційна карта є новим видом посвідчення особи, 
створеним у зв'язку з поступовою інформатизацією державного 
управління. Органи почали випускати електронні ідентифікаційні 
карти з 1 грудня 2013 року. Електронне посвідчення особи складається 
з полікарбонатної картки, на якій лазером вигравірувані зображення 
обличчя та особисті дані громадянина. Електронна ідентифікаційна 
карта, як раніше видані посвідчення особи без електронного чіпа, 
також буде мати обов'язкові дані власника посвідчення: ім'я, 
прізвище, прізвище при народженні, стать, громадянство, дату і місце 
народження, особистий номер (rodné číslo) та адресу постійного місця 
проживання громадянина, дату видачі та термін дії посвідчення 
особи, місце видачі посвідчення.

Також залишається незмінним законом встановлений термін дії 
нового посвідчення особи, тобто 10 років з дня видачі. Власники 
«старих» посвідчень особи, термін дії яких не закінчується до 1 
грудня 2013 року, їх можуть продовжувати використовувати в 
офіційних відносинах до закінчення терміну дії таких посвідчень. 
Якщо незважаючи на це, у них буде зацікавлення щодо нових 
електронних посвідчень особи, можуть подати заяву про його 
видачу у відповідному органі. Це не стосується суб’єктів, для яких діє 
обов'язкова активація електронних поштових скриньок і керівних 
органів, які не мають такого варіанту вибору. Вони зобов'язані 
розпоряджатися електронними посвідченнями для входу у поштову 
електронну скриньку і для електронного спілкування.

Електронне посвідчення особи складається з полікарбонатної картки, 
на якій лазером вигравірувані зображення обличчя та особисті дані 
громадянина. Відтепер частиною кожного посвідчення особи є також 
електронний чіп, розташований на зворотному боці посвідчення. 
Електронний чіп містить дані, записані на посвідченні особи, у тому 
числі додаткових даних, які можуть бути занесені у посвідчення 
на вимогу громадянина (наприклад, вчений ступінь, група крові, 
інформація про серйозні захворювання, які вимагають негайного 
прийняття ліків або надання спеціальної першої допомоги). Він може 
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pomoci).Taktiež môže obsahovať údaje potrebné pre vytváranie kvali-
fikovaného elektronického podpisu (KEP), ktorému sa budeme venovať 
neskôr v osobitnej časti.

Čip je rôznymi bezpečnostnými mechanizmami účinne chránený proti 
pozmeňovaniu údajov v ňom uložených, proti ich kopírovaniu, klono-
vaniu resp. zneužitiu v prípade krádeže alebo straty preukazu. Okrem 
toho je ochrana údajov zabezpečená tzv. bezpečnostným osobným kó-
dom (BOK). BOK je tvorený kombináciou viacerých číslic (minimálne 
6a maximálne 10), ktoré si držiteľ preukazu pri jeho vydaní zvolí. Zák-
ladným účelom BOK je najmä potvrdenie totožnosti držiteľa preukazu 
pri elektronickej komunikácii. Ochrana údajov je zabezpečená aj tým, 
že BOK je možné zadať maximálne päťkrát, pričom po piatom nespráv-
nom zadaní kódu sa preukaz automaticky zablokovať. Odblokovať ho 
možno jedine na pracovisku oddelenia dokladov Okresného riaditeľstva 
Policajného zboru, na ktoré je možné sa obrátiť tiež v prípade ak držiteľ 
preukazu zabudne svoj BOK. Po dobu platnosti občianskeho preukazu 
môže držiteľ svoj BOK kedykoľvek zmeniť. Taktiež v prípade, ak držiteľ 
občianskeho preukazu zabudne svoj BOK, je možné požiadať o zadanie 
nového kódu na ktoromkoľvek Okresnom riaditeľstve Policajného zbo-
ru, kde po overení totožnosti žiadateľa, bude žiadateľovi sprístupnená 
možnosť zadať nový kód.

Princíp ako vlastne prebieha proces autentifikácie je nasledovný. Drži-
teľ občianskeho preukazu (prípadne iného autentifikátora) sa prihlási 
na stránke Ústredného portálu verejnej správy (www.slovensko.sk). 
Stránka portálu ho po zakliknutí voľby „prihlásenie“ presmeruje na pri-
hlasovací systém (tzv.eID autentifikačný systém), ktorý sa cez bezpečný 
šifrovaný kanál pripojí na občiansky preukaz. Následne bude držiteľ vy-
zvaný zadať bezpečnostný osobný kód. Po zadaní kódu eID autentifikač-
ný systém overí pomocou bezpečných šifrovacích algoritmov, že použitý 
preukaz je platný (t.j. že nebol stratený, odcudzený, klonovaný a jeho 
údaje neboli pozmenené) a prečíta z nej držiteľovu identitu. Systém po-
tom vystaví dočasné potvrdenie o vykonaní elektronickej identifikácie, 
ktoré zašle na portál. Toto potvrdenie je takisto zabezpečené šifrovací-
mi prostriedkami pred zneužitím. Portál z potvrdenia o elektronickej 
identifikácii zistí identitu držiteľa a umožní mu prístup k poskytovaným 
elektronickým službám.
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також містити  інформацію, необхідну для створення кваліфікованого 
електронного підпису (КЕП),  про який ми говоритимемо пізніше в 
окремому розділі.

За допомогою різних механізмів безпеки чіп ефективно захищений 
від зміни даних, що зберігаються в ньому, проти їх копіювання 
або клонування чи зловживання у випадку крадіжки або втрати 
посвідчення. Крім цього захист даних забезпечує так званий 
персональний код безпеки („BOK“). „BOK“ складається з комбінації 
декількох чисел (не менше 6, не більше 10), які власник посвідчення 
вибирає при видачі. Основна мета „BOK“ – це, зокрема, підтвердження 
особи власника посвідчення для електронного спілкування. Захист 
даних забезпечується за рахунок того, що „BOK“ можна ввести 
максимум п'ять разів, після п'яти неправильних спроб введення 
коду посвідчення буде автоматично заблоковане. Розблокувати його 
можна тільки у відділі документального забезпечення Районного 
управління поліції, у яке можна звернутися також у випадку, 
якщо власник посвідчення забуде свій „BOK“. Протягом терміну дії 
посвідчення власник у будь-який час може змінити свій „BOK“. Також 
у випадку, якщо власник посвідчення особи забуде свій „BOK“, можна 
попросити новий код у будь-якому  Районному управлінні поліції, де 
після перевірки особи заявника йому буде надано можливість ввести 
новий код.

Принцип процесу автентифікації полягає в наступному. Власник 
посвідчення особи (або іншого автентифікатора) має увійти у 
систему через сайт Центрального порталу державного управління 
(www.slovensko.sk). Сайт порталу після натискання кнопки «Увійти» 
перенаправить на систему авторизації (так звану систему eID 
автентифікації), яка за допомогою безпечного зашифрованого 
каналу з'єднує з посвідченням особи. Далі власник повинен ввести 
персональний код безпеки. Після введення коду eID система 
автентифікації перевірить за допомогою зашифрованих алгоритмів 
безпеки, чи використане посвідчення дійсне (тобто не було втрачене, 
вкрадене, клоноване і його дані не змінювалися) і прочитає з нього 
ідентичність власника. Далі система видає тимчасове підтвердження 
про здійснення електронної ідентифікації, яке відправить на портал. 
Це підтвердження також забезпечують засоби шифрування проти 
зловживань. Портал підтвердження електронної ідентифікації 
встановлює особу власника і надає йому доступ до дозволених 
електронних послуг.

Особи, які досі не мають електронне посвідчення та яких стосується 
обов'язкова активація електронних поштових скриньок повинні 
вчасно зробити eID-картку не пізніше 1 липня 2017 року. Про видачу 
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Osoby, ktoré doposiaľ elektronickým preukazom nedisponujú a ktorých 
sa týka povinná aktivácia elektronických schránok, sú povinné včas si 
eID kartu zabezpečiť, najneskôr do 1. júla 2017. O vydanie elektronické-
ho preukazu spolu s čítačkou kariet je možné požiadať na ktoromkoľvek 
pracovisku oddelenia dokladov Okresného riaditeľstva Policajného zbo-
ru. Poplatok za vydanie preukazu je 4,50 EUR, čítačka kariet je zdarma. 
Občiansky preukaz bude vyhotovený najneskôr do 30 dní od podania 
žiadosti. Možno tiež požiadať o jeho urýchlene vydanie, a to do dvoch 
pracovných dní za poplatok 20 EUR k čomu sa priráta ešte suma základ-
ného poplatku 4,50 EUR, teda spolu 24,50 EUR.

3.2. DOKLAD O PRECHODNOM POBYTE

Čoraz častejšou sa stáva situácia, kedy je štatutárnym orgánom práv-
nickej osoby so sídlom na území Slovenskej republiky práve zahranič-
ný subjekt, inými slovami štátny príslušník tretej krajiny. Štátnym prí-
slušníkom tretej krajiny sa rozumie každý, kto nie je štátnym občanom 
Slovenskej republiky ani občanom členského štátu Európskej únie ale-
bo občanom členského štátu Organizácie pre hospodársku spoluprácu 
a rozvoj. Do tejto kategórie spadajú napr. aj ukrajinskí štátni príslušníci.

Takýto subjekt logicky nedisponuje občianskym preukazom vydaným na 
území Slovenskej republiky, čo sa na prvý pohľad môže javiť ako pre-
kážka prístupu do elektronickej schránky právnickej osoby. Riešením je 
v prípade týchto zahraničných osôb osobitný typ autentifikátora, a to Do-
klad o prechodnom pobyte.

Nevyhnutnosť vlastniť doklad o prechodnom pobyte vyplýva pre tieto 
osoby aj z Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 
č. 25/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov 
na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k ná-
vrhu na zápis priložiť. Podľa tejto vyhlášky v prípade, ak sa ako štatu-
tárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu podnikateľa navrhuje zapí-
sať zahraničná fyzická osoba, k návrhu na zápis údajov do obchodného 
registra sa prikladá, okrem iného, aj doklad o povolení na pobyt tejto 
osoby v Slovenskej republike. 
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електронного посвідчення разом зі зчитувачем карт можна попросити 
у будь-якому відділенні документального забезпечення Районного 
управління поліції. Оплата за видачу посвідчення 4,50 євро, зчитувач 
карт є безкоштовним. Посвідчення особи буде виготовлене протягом 
30 днів з моменту подачі запиту. Можна також попросити про його 
пришвидшену видачу, протягом двох робочих днів за збір 20 євро, до 
чого буде зараховано суму основного збору 4,50 євро, тобто разом 24,5 
євро.

3.2. ДОКУМЕНТ ПРО ТИМЧАСОВЕ ПРОЖИВАННЯ
Усе частіше виникає ситуація, коли керівним органом юридичної 
особи із юридичною адресою на території Словацької Республіки є 
саме іноземний суб’єкт, іншими словами громадянин третьої країни. 
Під громадянином третьої країни мають на увазі будь-яку особу, 
яка не є громадянином Словацької Республіки або громадянином 
держави-члена Європейського Союзу, або держави-члена Організації 
економічного співробітництва і розвитку. У цю категорію входять 
також, наприклад, українські громадяни.

Логічно, що такий суб’єкт не має посвідчення особи, виданого 
на території Словацької Республіки, шо на перший погляд може 
здатися перешкодою для доступу до електронної поштової скриньки 
юридичної особи. У цьому випадку рішенням для таких іноземних 
осіб є окремий тип автентифікатора, а саме документ про тимчасове 
проживання.

Необхідність мати документ про тимчасове проживання для осіб 
виходить також з Постанови Міністерства юстиції Словацької 
Республіки № 25/2004 З.з., яка встановлює зразки форм для подачі 
пропозицій для реєстрації у торговому реєстрі та список документів, 
які потрібно додати до пропозиції для реєстрації. Відповідно до цієї 
постанови у випадку, якщо керівним органом або членом керівного 
органу бізнесмена хоче зареєструватися іноземна фізична особа, до 
пропозиції для реєстрації даних у торговий реєстр потрібно, крім 
іншого, додати також документ про дозвіл на проживання цієї особи 
у Словацькій Республіці.

Отже, обов'язок іноземної особи мати документ про тимчасове 
проживання, є лише не передумовою для входу в електронну поштову 
скриньку і можливості нею розпоряджатися, але необхідною умовою 
для початку бізнесу громадянином третьої країни на території 
Словацької Республіки.

Видачу документів про тимчасове проживання іноземної особи на 
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Povinnosť zahraničnej osoby vlastniť doklad o prechodnom pobyte teda 
nie je len predpokladom prihlásenia do elektronickej schránky a dispo-
novania s ňou, ale aj nevyhnutnou podmienkou pre začatie podnikania 
príslušníka tretej krajiny na území Slovenskej republiky.

Vydávanie dokladov o prechodnom pobyte zahraničnej osoby na území 
Slovenskej republiky upravuje zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prechodný pobyt možno pod-
ľa tohto zákona udeliť iba na jeden konkrétny účel, a to:

• na účel podnikania,
• na účel zamestnania,
• na účel štúdia,
• na účel osobitnej činnosti,
• na účel výskumu a vývoja,
• na účel zlúčenia rodiny,
• na účel plnenia služobných povinností civilnými zložkami 

ozbrojených síl
• taktiež príslušníkovi tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie 

Slováka žijúceho v zahraničí
• alebo príslušníkovi tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie 

osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte.

Prechodný pobyt na účel podnikania udelí príslušný orgán tomu prísluš-
níkovi tretej krajiny, ktorý podniká alebo bude podnikať na území Slo-
venskej republiky ako fyzická osoba, alebo ktorý koná alebo bude konať 
v mene obchodnej spoločnosti prípadne družstva ako štatutárny orgán 
a zároveň nie je v pracovnoprávnom vzťahu. Prechodný pobyt na účely 
podnikania sa udeľuje na predpokladaný čas podnikania, najviac však 
na tri roky.

Žiadosť o udelenie prechodného pobytu podáva štátny príslušník tretej 
krajiny osobne v zahraničí na zastupiteľskom úrade akreditovanom pre 
štát, ktorý mu vydal cestovný doklad alebo štát, v ktorom má bydlisko. 
Žiadosť o udelenie prechodného pobytu môže štátny príslušník tretej 
krajiny podať osobne aj na policajnom útvare – t.j. Oddelenie cudzinec-
kej polície PZ, ak sa na území Slovenskej republiky zdržiava oprávnene. 
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території Словацької Республіки регулює закон № 404/2011 З.з. про 
перебування іноземців та про зміну та доповнення деяких законів. 
Відповідно до цього закону тимчасове проживання може бути надано 
лише для однієї конкретної мети, а саме: 

• з метою виконування підприємницької діяльності,
• з метою працевлаштування,
• з метою навчання,
• з метою окремих видів діяльності,
• з метою дослідження та розвитку,
• з метою возз'єднання сім'ї,
• з метою виконання службових обов'язків цивільними 

частинами збройних сил,
• також громадянину третьої країни, у якого є визнаний статус 

словака, що проживає за кордоном,
• або громадянину третьої країни, у якого є визнаний 

статус особи із дозволом на довготривале проживання 
(довгостроковий резидент) в іншій державі-члені.

Тимчасове проживання з метою виконування підприємницької 
діяльності компетентний орган видає громадянину третьої країни, 
який  займається бізнесом або буде займатися бізнесом на території 
Словацької Республіки, як фізична особа, або яка діє чи буде діяти 
від імені компанії або кооперативу як керівного органу, та водночас 
не є в трудових відносинах. Дозвіл на тимчасове проживання 
з метою бізнесу видається на передбачуваний період ведення 
підприємницької діяльності, але не більше трьох років.

Громадянин третьої країни може подати заяву про отримання дозволу 
на тимчасове проживання особисто за кордоном, у представницькій 
офіційній установі, акредитованій для країни, яка видала закордонний 
паспорт або країна, у якій він проживає. Громадянин третьої країни 
може подати заяву про отримання дозволу на тимчасове проживання 
особисто у поліцейське відділення, тобто у Відділ поліції у справах 
іноземців ПК, якщо він перебуває на території Словацької Республіки 
на законних підставах.

Заяву можна подати у Відділ поліції у справах іноземців відповідно 
до місця проживання на території Словацької Республіки (це не діє, 
якщо мова йде про власника дозволу на допустиме проживання 
на тій підставі, що його виїзд неможливий та його затримання є 
безпідставним, особи, яка просить притулку):
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Žiadosť možno podať na oddelení cudzineckej polície príslušnom podľa 
miesta pobytu na území Slovenskej republiky (to neplatí, ak ide o drži-
teľa tolerovaného pobytu z dôvodu, že jeho vycestovanie nie je možné 
a zaistenie nie je účelné a žiadateľa o azyl):

• Oddelenie cudzineckej polície PZ Bratislava
• Oddelenie cudzineckej polície PZ Dunajská Streda
• Oddelenie cudzineckej polície PZ Trnava
• Oddelenie cudzineckej polície PZ Nitra
• Oddelenie cudzineckej polície PZ Nové Zámky
• Oddelenie cudzineckej polície PZ Trenčín
• Oddelenie cudzineckej polície PZ Banská Bystrica
• Oddelenie cudzineckej polície PZ Rimavská Sobota
• Oddelenie cudzineckej polície PZ Žilina
• Oddelenie cudzineckej polície PZ Košice
• Oddelenie cudzineckej polície PZ Michalovce
• Oddelenie cudzineckej polície PZ Prešov

Policajný útvar rozhodne o žiadosti o udelenie prechodného pobytu na 
účely podnikania do 90 dní od doručenia žiadosti. Policajný útvar vydá 
štátnemu príslušníkovi tretej krajiny doklad o pobyte do 30 dní od ude-
lenia pobytu (ak si podal žiadosť o udelenie pobytu na policajnom útva-
re) prípadne od podania žiadosti o vydanie dokladu o pobyte.

Doklad o prechodnom pobyte má obdobne ako občiansky preukaz na 
rubovej strane umiestnený elektronický čip, na ktorom sú uložené úda-
je o držiteľovi dokladu. Prostredníctvom tohto dokladu sa môže prihla-
sovať a vstupovať do elektronickej schránky a vykonávať všetky úkony 
s tým súvisiace, a to rovnakým spôsobom a za rovnakých podmienok 
ako držiteľ občianskeho preukazu, tak ako to bolo popísané vyššie.

K dokladu o pobyte sa tak ako v prípade občianskeho preukazu pripája 
aj bezpečnostný osobný kód, ktorý slúži na potvrdenie totožnosti drži-
teľa pri elektronickej komunikácii s informačnými systémami orgánov 
verejnej správy alebo s inými fyzickými osobami alebo právnickými 
osobami. Aj v tomto prípade je BOK tvorený kombináciou najmenej šies-
tich a najviac desiatich číslic, ktorú si zvolí cudzinec pri podaní žiadosti 
o vydanie dokladu o pobyte alebo neskôr na policajnom útvare. Počas 
platnosti dokladu o pobyte môže držiteľ svoj BOK kedykoľvek zmeniť na 
príslušnom policajnom útvare.
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• Відділення поліції у справах іноземців  Братислава
• Відділення поліції у справах іноземців  Дунайська Стреда
• Відділення поліції у справах іноземців  Трнава
• Відділення поліції у справах іноземців  Нітра
• Відділення поліції у справах іноземців  Нове Замки
• Відділення поліції у справах іноземців  Тренчин
• Відділення поліції у справах іноземців  Банська Бистриця
• Відділення поліції у справах іноземців  Римавська Собота
• Відділення поліції у справах іноземців  Жиліна
• Відділення поліції у справах іноземців  Кошиці
• Відділення поліції у справах іноземців  Михайлівці
• Відділення поліції у справах іноземців  Пряшів

Поліцейське відділення на основі заяви прийме рішення про 
видачу дозволу на тимчасове проживання з метою виконування 
підприємницької діяльності протягом 90 днів з моменту отримання 
заяви. Поліцейське відділення видає громадянину третьої країни 
документ на проживання протягом 30 днів від видачі дозволу 
на проживання (якщо він подає заяву на отримання дозволу на 
проживання у відділенні поліції) або ж від дати подачі заяви на 
отримання документів про проживання. 

Документ про тимчасове проживання, як і посвідчення особи 
на зворотному боці має електронний чіп, який зберігає дані про 
власника документу. За допомогою цього документу він може увійти  
в електронну поштову скриньку і виконати всі дії, пов'язані з нею, 
таким же чином і при тих же умовах, що і власник посвідчення особи, 
як вище описано.

До документу про проживання, як у випадку посвідчення особи 
додається також персональний код безпеки, який використовується 
для підтвердження особи власника під час електронного спілкування 
з інформаційними системами органів державного управління або 
інших фізичних або юридичних осіб. У цьому випадку „BOK“ також 
складається із комбінації не менше шести та не більше десяти цифр, 
яку іноземець повинен вибрати при подачі заяви на отримання 
документу про проживання або згодом у відділенні поліції. Протягом 
терміну дії документу про проживання, власник може змінити свій 
„BOK“ будь-коли у відповідному відділенні поліції.

Якщо власник документу про проживання під час електронного 
спілкування п’ять разів підряд неправильно введе „BOK“, наступна 
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Ak držiteľ dokladu o pobyte pri elektronickej komunikácii päťkrát po 
sebe chybne uvedie BOK, ďalšia možnosť jeho elektronickej komuniká-
cie sa zablokuje. Odblokovanie môže vykonať jedine policajný útvar na 
žiadosť držiteľa dokladu o pobyte. 

3.3. ALTERNATÍVNY AUTENTIFIKÁTOR

Dňa 21. februára 2017 vstúpila do platnosti Vyhláška Ministerstva vnút-
ra Slovenskej republiky č. 29/2017 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o alternatívnom autentifikátore, ktorá nadobudla účinnosť dňa 1. marca 
2017.

Touto vyhláškou sa zaviedol tretí typ autentifikátora pre osoby, ktoré 
z určitých dôvodov nemôžu byť držiteľom úradného autentifikátora, t.j. 
občianskeho preukazu s elektronickým čipom alebo dokladu o pobyte 
s elektronickým čipom. Alternatívny autentifikátor sa preto bude týkať 
fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho 
orgánu právnickej osoby so sídlom na území Slovenskej republiky zapísa-
nej v Obchodnom registri Slovenskej republiky alebo je vedúcim jej orga-
nizačnej zložky, a ktorá:

• síce je slovenským štátnym občanom, ale žijúcim v zahraničí, 
teda nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

• nie je slovenským štátnym občanom, a teda ani nemá trvalý 
pobyt na území Slovenskej republiky (v tomto prípade pôjde 
o občanov členského štátu Európskej únie alebo občanov člen-
ského štátu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj)

Alternatívny autentifikátor má, rovnako ako predchádzajúce dva úrad-
né autentifikátory, formu karty s elektronickým čipom. Ochrana údajov 
je takisto zabezpečená minimálne šesťmiestnym bezpečnostným osob-
ným kódom (BOK). Vydanie alternatívneho autentifikátora nie je spo-
platnené a doba platnosti tohto autentifikátora je 3 roky.
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можливість його електронного спілкування буде заблокована. 
Розблокувати її може лише відділення поліції на прохання власника 
документу про проживання.

 3.3. АЛЬТЕРНАТИВНИЙ АВТЕНТИФІКАТОР
21 лютого 2017 року почала діяти Постанова Міністерства внутрішніх 
справ Словацької Республіки № 29/2017 З.з., у якій визначено деталі 
про альтернативний автентифікатор, яка вступила в силу 1 березня 
2017 року.

Ця постанова ввела третій вид автентифікатора для осіб, які з певних 
причин не можуть бути власниками офіційного автентифікатора, 
тобто посвідчення особи з електронним чіпом або документу 
про проживання з електронним чіпом. Тому альтернативний 
автентифікатор стосуватиметься фізичної особи, яка є керівним 
органом або членом керівного органу юридичної особи з юридичною 
адресою на території Словацької Республіки, зареєстрованої у 
торговому реєстрі Словацької Республіки  або є керівником його 
організаційного підрозділу, та яка:

• хоча є  словацьким громадянином,  але проживає за 
кордоном, тобто без постійного місця проживання на 
території Словацької Республіки,

• не є словацьким громадянином, тобто без постійного 
місця проживання на території Словацької Республіки 
(у цьому випадку мова йде про громадян держави-члена 
Європейського Союзу або громадян держави-члена 
Організації економічного співробітництва і розвитку)

Так само, як два попередні офіційні автентифікатори, альтернативний 
автентифікатор, має форму картки з електронним чіпом. Захист даних 
також забезпечується щонайменше шестизначним персональним 
кодом безпеки („BOK“). За видачу альтернативного автентифікатора 
потрібно сплачувати внесок, термін дії цього автентифікатора 3 роки.

Документ буде видано на підставі заяви фізичної особи, яку вона 
повинна подати особисто. Заявка повинна містити контактні дані 
заявника: прізвище та ім'я, дату народження, громадянство, країну 
та адресу місця проживання, „BOK“ (який заявник обирає довільно). 
Заявка також повинна містити інформацію про юридичну особу від 
імені якої заявник буде уповноважений діяти з метою здійснення 
електронного спілкування, а саме: торгову назву, юридичну адресу 
юридичної особи, зареєстрованої у торговому реєстрі Словацької 
Республіки та підпис заявника. Разом із заявкою заявник повинен 
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Doklad sa vydáva na žiadosť fyzickej osoby, ktorú podáva osobne. Žia-
dosť musí obsahovať kontaktné údaje žiadateľa v rozsahu: meno a priez-
visko, dátum narodenia, štátna príslušnosť, štát a adresa miesta pobytu, 
BOK (ktorý si žiadateľ ľubovoľne zvolí). Žiadosť ďalej obsahuje údaje 
právnickej osoby v mene ktorej bude žiadateľ oprávnený konať na účely 
elektronickej komunikácie, a to obchodné meno, adresu sídla právnic-
kej osoby zapísanej v Obchodnom registri Slovenskej republiky a podpis 
žiadateľa. Spolu so žiadosťou je žiadateľ povinný predložiť pracovníkovi 
príslušného oddelenia aj platný doklad totožnosti, t.j. cestovný pas, príp. 
zahraničný občiansky preukaz, za účelom overenia hodnovernosti úda-
jov ktoré sa majú zapísať.

Doklad bude žiadateľovi zaslaný priamo na kontaktnú adresu, ktorú 
v žiadosti uviedol, v prípade ak sa mu doklad nepodarí doručiť, môže si 
ho prevziať priamo na pracovisku, ktoré doklad vydalo.

Fyzická osoba podáva žiadosť na príslušnom pracovisku Policajného 
zboru. Osoby, ktoré sú občanmi Slovenskej republiky ale nemajú pobyt 
na území Slovenskej republiky, môžu žiadať o vydanie alternatívneho 
autentifikátora na ktoromkoľvek z nasledujúcich oddelení dokladov 
v krajských mestách Slovenskej republiky:

• Oddelenie dokladov OPP OR PZ Bratislava I (klientske centrum)
• Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave II.,  

oddelenie dokladov
• Okresné riaditeľstvo PZ v Trnave, oddelenie dokladov  

(klientske centrum), 
• Okresné riaditeľstvo PZ v Nitre, oddelenie dokladov
• Okresné riaditeľstvo PZ v Trenčíne, oddelenie dokladov
• Okresné riaditeľstvo PZ v Banskej Bystrici, oddelenie dokladov, 
• Okresné riaditeľstvo PZ v Žiline, oddelenie dokladov
• Oddelenie dokladov OPP OR PZ Prešov (klientske centrum), 
• Oddelenie dokladov OPP OR PZ Košice (klientske centrum), 
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представити працівнику відповідного відділу і дійсний документ, що 
засвідчує особу, тобто закордонний паспорт або іноземний документ 
посвідчення особи для перевірки достовірності даних для введення.

Документ буде надісланий заявнику безпосередньо на контактну 
адресу, вказану у заявці, у випадку, якщо він не зможе отримати 
документ, може його безпосередньо отримати безпосередньо в 
установі, яка видає документ.

Фізична особа повинна подавати заяву у відповідному відділенні 
поліції. Особи, які є громадянами Словацької Республіки, але 
не мають дозволу на проживання на території Словацької 
Республіки, можуть просити про отримання альтернативного 
автентифікатора у будь-якому із відділень в обласних містах 
Словацької Республіки:

• Відділ документального забезпечення ВП РУ ПК Братислава I 
(центр клієнтів)

• Районне управління поліції у Братиславі II, відділення 
документального забезпечення

• Районне управління поліції у Трнаві, відділення 
документального забезпечення (центр клієнтів),  

• Районне управління поліції у Нітрі, відділення 
документального забезпечення

• Районне управління поліції у Тренчині, відділення 
документального забезпечення

• Районне управління поліції у Банській Бистриці, відділення 
документального забезпечення

• Районне управління поліції у Жиліні, відділення 
документального забезпечення

• Відділення документального забезпечення ВП РУ ПК Пряшів 
(центр клієнтів), 

• Відділення документального забезпечення ВП РУ ПК Кошиці 
(центр клієнтів),  

Особи, які не є громадянами Словацької Республіки та не мають на 
території Словацької Республіки дозвіл на проживання, можуть 
просити про видачу альтернативного аутентифікатора  у будь-якому 
відділенні  поліції у справах іноземців:

• Відділення поліції у справах іноземців  Братислава

ЕЛЕКТРОННЕ ПОСВІДЧЕННЯ З ЧІПОМ (EID-КАРТКА)
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Osoby, ktoré nie sú občanmi Slovenskej republiky a nemajú na území 
Slovenskej republiky povolený pobyt, môžu žiadať o vydanie alternatív-
neho autentifikátora na ktoromkoľvek z oddelení cudzineckej polície:

• Oddelenie cudzineckej polície PZ Bratislava
• Oddelenie cudzineckej polície PZ Dunajská Streda
• Oddelenie cudzineckej polície PZ Trnava
• Oddelenie cudzineckej polície PZ Nitra
• Oddelenie cudzineckej polície PZ Nové Zámky
• Oddelenie cudzineckej polície PZ Trenčín
• Oddelenie cudzineckej polície PZ Banská Bystrica
• Oddelenie cudzineckej polície PZ Rimavská Sobota
• Oddelenie cudzineckej polície PZ Žilina
• Oddelenie cudzineckej polície PZ Košice
• Oddelenie cudzineckej polície PZ Michalovce
• Oddelenie cudzineckej polície PZ Prešov

Rovnaký postup sa uplatňuje aj v prípade straty, odcudzenia, poškode-
nia, zničenia, či zneužitia dokladu alebo pri zmene údajov v ňom uve-
dených.
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• Відділення поліції у справах іноземців  Дунайська Стреда
• Відділення поліції у справах іноземців  Трнава
• Відділення поліції у справах іноземців  Нітра
• Відділення поліції у справах іноземців  Нове Замки 
• Відділення поліції у справах іноземців  Тренчин
• Відділення поліції у справах іноземців  Банська Бистриця
• Відділення поліції у справах іноземців  Римавська Собота
• Відділення поліції у справах іноземців  Жиліна
• Відділення поліції у справах іноземців  Кошиці
• Відділення поліції у справах іноземців  Михайлівці
• Відділення поліції у справах іноземців Пряшів

Та ж процедура застосовується у разі втрати, крадіжки, пошкодження, 
знищення або неправильного використання документів або в 
наведених у них змінених даних.
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Do elektronickej schránky má samozrejme prístup jej majiteľ, a to pro-
stredníctvom svojho štatutárneho orgánu. Okrem majiteľa schránky je 
oprávnená na prístup a disponovanie so schránkou ktorákoľvek ďalšia 
osoba, ktorej majiteľ na tento účel udelí plnomocenstvo. Samozrejme aj 
táto osoba, rovnako ako štatutár, musí disponovať občianskym preuka-
zom s elektronickým čipom, prípadne iným autentifikátorom, vrátane 
BOK. Oprávnenie na prístup do elektronickej schránky možno udeliť ne-
obmedzenému počtu osôb. Takéto plnomocenstvo možno udeliť fyzickej 
osobe ako aj právnickej osobe. Splnomocnená osoba by mala byť dôvery-
hodná, nakoľko bude mať prístup k úradným dokumentom a bude môcť 
konať v mene splnomocniteľa. Takouto osobou môže byť napr. asistent-
ka, iný poverený zamestnanec alebo advokátska kancelária. Oprávnenie 
možno udeliť dvojakým spôsobom, buď elektronicky alebo v listinnej 
podobe. Taktiež možno zvoliť typ prístupu oprávnenej osoby do elektro-
nickej schránky, a to úplný alebo čiastočný.

Úplným prístupom sa rozumie možnosť oprávnenej osoby plne dispono-
vať so všetkými priečinkami schránky, čítať a zmazať správy, presúvať 
a nahrávať správy, vytvárať a zmazať podpriečinky a nastavovať v nich 
určité pravidlá. Čiastočný prístup umožňuje oprávnenej osobe prístup 
len ku konkrétnym funkciám, ktoré jej majiteľ schránky určí pri udelení 
oprávnenia. 

Pokiaľ majiteľ schránky disponuje príslušným autentifikátorom a BOK, 
teda má prístup do elektronickej schránky, môže určenej osobe ude-
liť plnomocenstvo prostredníctvom žiadosti o Udelenie oprávnenia 
osobe na zastupovanie subjektu, ktorá je sprístupnená priamo v elek-
tronickej schránke. Žiadosť možno nájsť v „nastaveniach“ po kliknutí 
na ikonku ozubeného kolieska v pravom hornom rohu úvodnej strán-
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Доступ до електронної скриньки має звичайно її власник, через свій 
керівний орган. Окрім власника скриньки право доступу та керування 
скринькою має будь-яка інша особа, якій власник надав щодо цього 
повноваження. Безсумнівно, ця особа, як і уповноважений статутом 
представник, повинен мати в розпорядженні посвідчення особи 
з електронним чіпом, можливо іншим автентифікатором, в тому 
числі персональним кодом безпеки до електронного посвідчення 
особи. Право доступу до електронної скриньки можна надати 
необмеженій кількості осіб. Такі повноваження можна надати як 
фізичній так і юридичній особі. Уповноважена особа повинна бути 
надійною, оскільки буде мати доступ до офіційних документів та 
буде в змозі діяти від імені особи, що її уповноважує. Такою особою 
може бути напр. асистентка, інший уповноважений працівник або 
адвокатська канцелярія. Право можна надати двома способами: або 
в електронному або в письмовому вигляді. Також можна вибрати тип 
доступу уповноваженої особи до електронної скриньки: повний або 
частковий.

Під повним доступом мається на увазі можливість уповноваженої 
особи повністю керувати усіма папками скриньки, читати та 
видаляти повідомлення, змінювати розташування та продивлятися 
повідомлення, створювати та видаляти підпапки та встановлювати 
в них певні правила. Частковий доступ дозволяє уповноваженій 
особі доступ лише до конкретних функцій, які власник скриньки 
визначить при наданні повноважень. 

Поки власник скриньки володіє відповідним автентифікатором 
та „BOK“ до електронного посвідчення особи, він має доступ до 
електронної скриньки і може конкретну особу уповноважити 
через Заяву про надання повноважень особі для представництва 
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ky, následne v hornej lište zvoliť sekciu „vytvorenie žiadosti“ a v rámci 
nej si zvoliť príslušný formulár na udelenie oprávnenia fyzickej alebo 
právnickej osobe. V tejto sekcii možno nájsť aj formulár na zrušenie 
oprávnenia na zastupovanie. Formulár pre udelenie oprávnenia je veľmi 
stručný, splnomocniteľ v ňom zadá iba identifikačné údaje oprávnenej 
osoby (napríklad pri fyzickej osobe je to meno, priezvisko a rodné čís-
lo), typ a číslo jej autentifikátora, typ prístupu (úplný alebo čiastočný) 
a dobu platnosti udeleného oprávnenia. V prípade oprávnenia na úpl-
ný prístup je možné vyznačiť tiež možnosť „postúpiť oprávnenie“, ktorá 
umožní oprávnenej osobe delegovať toto oprávnenie v rovnakom roz-
sahu ďalej na inú osobu. Po vyplnení potrebných údajov sa žiadosť jed-
noducho odošle, pričom o úspešnom udelení oprávnenia bude žiadateľ 
informovaný notifikačnou správou, ktorá mu bude doručená priamo do 
schránky. 

V prípade ak bol oprávnenej osobe na základe elektronickej žiadosti 
udelený čiastočný prístup na disponovanie so schránkou, rozsah jednot-
livých právomocí urči splnomocniteľ (majiteľ schránky) osobitne potom, 
ako mu bude doručená notifikačná správa o úspešnom udelení opráv-
nenia. Urobiť tak môže v časti Detail schránky cez záložku „Pridelenie 
oprávnení“ (viď. podkapitolu 5.2.2. Spravovanie elektronickej schránky)

Druhý spôsob ako udeliť plnomocenstvo určitej osobe je listinnou for-
mou. Tento spôsob udelenia oprávnenia je vhodný a dostupný najmä 
pre tých, ktorí nemajú potrebný autentifikátor a BOK, napr. zahranič-
ný, ale aj slovenský štatutár, ktorý zatiaľ nedisponuje príslušným au-
tentifikátorom, ale do momentu kým si ho zaobstará, už chce využívať 
služby elektronickej schránky. Tlačivo žiadosti o udelenie oprávnenia 
je možné stiahnuť na stránke http://statutar.sk/opravnenie-listom. For-
mulár listinnej žiadosti je podrobnejší ako pri elektronickej žiadosti. Aj 
v tomto prípade sa vyplnia údaje žiadateľa (majiteľa schránky) a údaje 
oprávnenej osoby. Narozdiel od elektronickej žiadosti však žiadateľ už 
priamo vo formulári vymedzí rozsah právomocí udelených oprávne-
nej osobe, pokiaľ jej udeľuje čiastočný prístup do schránky. Oprávnenie 
splnomocnenej osoby možno obmedziť na jednu alebo viacero funkcií, 
napr. len na čítanie správ, alebo na čítanie správ a spravovanie priečin-
kov a pod.. Priamo v elektronickej schránke už tieto nastavenia vykoná 
správca elektronických schránok, čiže žiadateľ po odoslaní formulára 
nie je povinný vykonať ďalšie nastavenia aj v časti „detail schránky“ tak 
ako sa to vyžaduje pri elektronickej žiadosti. Vyplnenú žiadosť podáva 
majiteľ schránky, pričom podpis na žiadosti musí byť úradne overený. 
V prípade overovania podpisu mimo územia Slovenskej republiky musí 
byť žiadosť doplnená o apostillu alebo superlegalizáciu, s výnimkou úze-
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суб’єкта, яка є доступна безпосередньо в електронній скриньці. 
Заяву можна знайти в "налаштуваннях" натиснувши на іконку 
шестерні мишкою в правому верхньому кутку головної сторінки, 
потім на верхній панелі вибрати розділ "створення заяви" та в ньому 
вибрати відповідний формуляр для надання повноважень фізичній 
або юридичній особі. В цьому розділі можна знайти також формуляр 
на скасування повноважень щодо представництва. Формуляр для 
надання повноважень є дуже коротким, особа, що уповноважує, 
вводить в ньому лише ідентифікаційні дані уповноваженої особи 
(наприклад для фізичної особи це є ім’я, прізвище та особистий 
номер), тип та номер її автентифікатора, тип доступу (повний або 
частковий) та термін дії наданих повноважень. У випадку надання 
повноважень повного доступу можна відмітити також можливість 
"передати повноваження", яка дозволить уповноваженій особі 
делегувати ці повноваження таким же чином на іншу особу. Після 
заповнення необхідних даних заява запросто відправиться, при 
чому про успішне вирішення передачі повноважень заявника буде 
повідомлено листом, який йому надійде безпосередньо на скриньку.

У разі, якщо уповноваженій особі на підставі електронної заяви 
був наданий частковий доступ на керування скринькою, обсяг 
повноважень визначає особа, що уповноважує (власник скриньки) 
після того, як йому надійде інформаційне повідомлення про успішну 
передачу повноважень. Так зробити він може в частині Деталі 
скриньки через вкладку "Призначення повноважень" (див. підрозділ 
5.2.2. Керування електронною скринькою).

Інший спосіб надання повноважень визначеній особі є письмова 
форма. Цей спосіб надання повноважень є доцільним та доступним 
особливо для тих, які не мають потрібний автентифікатор або „BOK“, 
напр. закордонний, чи словацький керівний орган, який поки що 
не розпоряджається відповідним автентифікатором, але до моменту 
поки його отримає, вже хоче скористатися послугами електронної 
скриньки. Бланк заяви про надання повноважень можна завантажити 
на сайті http://statutar.sk/opravnenie-listom. Форма письмової заяви 
більш детальна, ніж електронна заява. І в цьому випадку виконуються 
дані заявника (власника скриньки) та дані уповноваженої особи. На 
відміну від електронної заяви заявник вже безпосередньо у формі 
встановлює діапазон повноважень, наданих уповноваженій особі, 
поки надає їй частковий доступ до скриньки. Право уповноваженої 
особи можна обмежити на одну або кілька функцій, напр. тільки 
на читання повідомлень або на читання повідомлень та керування 
папками й т.д. Безпосередньо в електронній скриньці вже ці 
налаштування виконує керуючий електронними скриньками, тобто 
заявник після відправлення формуляру не повинен виконувати ці 
налаштування в частині "Деталі скриньки" так як це вимагається 
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mia Českej republiky. Žiadosť je potrebné zaslať na adresu: Úrad vlády 
Slovenskej republiky, P. O. BOX 11, Námestie slobody 1, 810 05 Bra-
tislava 15. Úrad vlády Slovenskej republiky je povinný žiadosť vybaviť 
v lehote 10 dní odo dňa jej doručenia.

Otázkou ostáva, ako postupovať v prípade, ak má právnická osoba via-
cerých štatutárnych zástupcov. Bez ohľadu na spôsob konania štatu-
tárnych zástupcov má každý jeden z nich rovnaké práva na prístup 
a disponovanie s elektronickou schránkou právnickej osoby. Nezále-
ží teda na tom, či sú štatutári oprávnení konať v mene právnickej osoby 
výlučne spoločne alebo každý samostatne, ich prístup a možnosti dispo-
novania s elektronickou schránkou budú rovnaké pre každého z nich. 
Každý štatutár bude mať možnosť prihlásiť sa do schránky samostatne, 
pomocou vlastného občianskeho preukazu s čipom (alebo iného auten-
tifikátora) s aktivovanou Online funkciou, pričom po zadaní bezpeč-
nostného osobného kódu si na nasledujúcej obrazovke vyberú z daných 
možností prihlásenie ako právnická osoba (IČO).

Pre zhrnutie, existujú teda tri formy žiadostí, a to: 

• Žiadosť o udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie 
s elektronickou schránkou fyzickej osoby – podnikateľa 
a právnickej osoby 

• Žiadosť o zmenu oprávnenia na prístup a disponovanie 
s elektronickou schránkou fyzickej osoby – podnikateľa 
a právnickej osoby 

• Žiadosť o zrušenie oprávnenia na prístup a disponovanie 
s elektronickou schránkou fyzickej osoby – podnikateľa 
a právnickej osoby 

ktoré možno podať v elektronickej podobe priamo prostredníctvom 
elektronickej schránky, alebo v listinnej podobe na predpísanom tlačive. 
V prípade, ak je štatutárny zástupca právnickej osoby zahraničná osoba, 
podáva splnomocnenie na tlačive v listinnej podobe.

OSOBY OPRÁVNENÉ NA PRÍSTUP A DISPONOVANIE  
S ELEKTRONICKOU SCHRÁNKOU
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при електронній заяві. Заповнену заяву подає власник скриньки, при 
чому підпис на заяві повинен бути нотаріально завіреним. У випадку 
завірення підпису за межами Словацької республіки заява повинна 
бути доповнена апостилем або суперлегалізацією, за винятком 
території Чеської Республіки. Заяву потрібно відправити за адресом: 
Кабінет міністрів Словацької Республіки, Абонементна скринька 
11, Площа свободи 1, 810 05 Братислава 15. Кабінет міністрів 
Словацької Республіки повинен оформити заяву протягом 10 днів з 
дня її отримання.

Залишається питання, як діяти у випадку, якщо юридична особа 
має декілька уповноважених заступників. Незалежно від способу 
визначення уповноважених заступників має кожен з них однакові 
права доступу та керування електронною скринькою юридичної 
особи. Незалежно від того, чи уповноважені статутом представники 
будуть діяти від імені юридичної особи тільки разом або кожен окремо, 
їхній доступ та можливості керування електронною скринькою 
будуть однакові для кожного з них. Кожен уповноважений статутом 
представник буде мати можливість зареєструвати скриньку 
самостійно, за допомогою власного посвідчення особи з чіпом (або 
іншого автентифікатора) з активованою он-лайн функцією, при 
чому, після введення „BOK“ у наступному вікні вибору з-поміж 
переліку можливих варіантів зареєструйтеся як юридична особа 
(ідентифікаційний номер організації).

У підсумку, існує три форми заяв, а саме: 

• Заява про надання права доступу та керування електронною 
скринькою фізичної особи – підприємця та юридичної особи

• Заява про зміну права доступу та керування електронною 
скринькою фізичної особи – підприємця та юридичної особи

• Заява про скасування права доступу та керування електронною 
скринькою фізичної особи – підприємця та юридичної особи

які можна подати в електронному вигляді безпосередньо через 
електронну скриньку, або в письмовому вигляді на заданому бланку. 
У випадку, якщо уповноважений заступник юридичної особи є 
закордонна особа, то подається довіреність на бланку в письмовому 
вигляді.

Вважаємо за необхідне звернути увагу також на необхідність 
узгодження даних в торговому реєстрі з реальною ситуацією. У 
випадку ігнорування цього зобов’язання може виникнути технічна 
проблема, яка не дозволить уповноваженому представникові, який 
наприклад змінив ім'я або прізвище, зареєструвати електронну 
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Považujeme za potrebné upozorniť tiež na nevyhnutnosť zosúladenia 
údajov v obchodnom registri so skutočným stavom. V prípade opome-
nutia tejto povinnosti môže nastať technický problém, ktorý zabráni šta-
tutárovi, ktorý si napríklad zmenil meno alebo priezvisko, prihlásiť sa 
do elektronickej schránky. Obdobný problém s prihlásením môže nastať 
aj v situácii, kedy štatutár nemá na Ústrednom portáli verejnej správy 
vytvorené zastupovanie na schránku. Za účelom overenia zastupovania 
na vstup a disponovanie s elektronickou schránkou právnickej osoby 
je na portáli k dispozícii aplikácia – Overenie zastupovania právnic-
kej osoby, ktorá je dostupná na titulnej stránke portálu www.slovensko.
sk.Prostredníctvom tejto aplikácie si štatutár môže overiť, či má vytvo-
rené zastupovanie, a v prípade chyby ho táto aplikácia navedie ako má 
v danej situácii ďalej postupovať. 

OSOBY OPRÁVNENÉ NA PRÍSTUP A DISPONOVANIE  
S ELEKTRONICKOU SCHRÁNKOU
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скриньку. Подібна проблема з реєстрацією може з’явитись також 
в ситуації, коли уповноважений статутом представник не має 
на Центральному порталі державного управління створеного 
заступництва на скриньку. З метою перевірки заступництва на доступ 
та керування електронною скринькою юридичної особи є на порталі 
до ваших послуг додаток – Перевірка заступництва юридичної 
особи, яка доступна на головній сторінці порталу www.slovensko.
sk. Через цей додаток уповноважений статутом представник може 
перевірити чи має він створене заступництво, а у випадку помилки 
цей додаток покаже йому, як діяти в даній ситуації в подальшому.

ОСОБИ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ДОСТУПУ ТА КЕРУВАННЯЕЛЕКТРОННОЮ 
ПОШТОВОЮ СКРИНЬКОЮ
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5. 1. PRIHLÁSENIE DO ELEKTRONICKEJ SCHRÁNKY

Do elektronickej schránky sa prihlasuje na titulnej stránke Ústredného 
portálu verejnej správy na adrese www.slovensko.sk, a to v pravom hor-
nom rohu, kde je umiestnené políčko „Prihlásiť sa na portál“. 

05. 
POUŽÍVANIE 
ELEKTRONICKEJ SCHRÁNKY

POUŽÍVANIE ELEKTRONICKEJ SCHRÁNKY



61КОРИСТУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЮ СКРИНЬКОЮ

05. 
КОРИСТУВАННЯ 
ЕЛЕКТРОННОЮ 

СКРИНЬКОЮ
5. 1. РЕЄСТРАЦІЯ ТА ВХІД НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ
Зареєструватись та ввійти на електронну скриньку можна на 
головній сторінці Центрального порталу державного управління за 
адресою www.slovensko.sk, у правому верхньому куті, де є розміщене 
віконечко "Зареєструватися на порталі".
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Pred prihlásením je potrebné pripojiť k počítaču čítačku kariet so vsu-
nutým autentifikátorom, v prípade ak na to užívateľ zabudne, po prihlá-
sení bude v novom okne vyzvaný na jej pripojenie a vloženie autenti-
fikátora. Pokiaľ tieto kroky užívateľ portálu úspešne absolvoval, objaví 
sa okno informujúce užívateľa o prebiehajúcej komunikácii systému so 
serverom. Následne je užívateľ vyzvaný aby zadal svoj bezpečnostný 
osobný kód (BOK).

Opätovne upozorňujeme, že po piatom nesprávnom zadaní kódu sa pre-
ukaz zablokuje. Pokiaľ je kód zadaný správne, systém dokončí autentifi-
káciu užívateľa a presmeruje ho na úvodnú stránku portálu. V prípade, 
ak má užívateľ možnosť prihlásiť sa buď ako fyzická osoba (t.j. prihlásiť 
sa pod dátumom narodenia) alebo ako štatutár právnickej osoby resp. 
fyzická osoba podnikateľ (t.j. prihlásiť sa pod IČO), pred presmerovaním 
na úvodnú stránku si bude musieť zvoliť subjekt, za ktorý sa chce na 
portál prihlásiť. 

POUŽÍVANIE ELEKTRONICKEJ SCHRÁNKY
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Перед початком реєстрації необхідно підключити до комп'ютера 
зчитувач карт зі вставленим автентифікатором, у випадку якщо 
користувач про це забуває, у новій вкладці система буде вимагати 
під'єднання зчитувача карт та активування автентифікатора. Якщо 
ці кроки користувач порталу успішно пройшов, з'явиться віконце, яке 
проінформує користувача про з'єднання системи із сервером. Потім 
користувачеві потрібно ввести свій персональний код безпеки („BOK“).

Знову ж таки наголошуємо, що після п'ятої невдалої спроби введення 
коду, картка заблокується. Якщо код введений правильно, система 
завершить автентифікацію користувача та направить його на головну 
сторінку порталу. У випадку, якщо користувач має можливість 
зареєструватися як фізична особа (тобто зареєструватися за датою 
народження) або як уповноважений статутом представник юридичної 
особи або як фізична особа - підприємець (тобто за ідентифікаційним 
номером організації), перед перенаправленням на головну сторінку 
він повинен вибрати один з вищеназваних суб'єктів, за яким хоче на 
порталі зареєструватися.
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Po výbere prihlasovaného subjektu systém následne užívateľa presme-
ruje na úvodnú stránku portálu, kde po kliknutí na pravý horný panel 
označený ako „Zobraziť elektronickú schránku“ mu bude umožnený 
vstup do tejto schránky a disponovanie s ňou ako aj ďalšie moduly 
a funkcionality portálu ako sú „Môj profil“ či elektronické podania na 
úrady. Rovnaký postup bude zachovaný aj pri užívateľovi, ktorý sa pri-
hlasuje len ako fyzická osoba (nepodnikateľ), ktorý však bude presme-
rovaný priamo na titulnú stránku bez možnosti voľby prihlasovaného 
subjektu.

5.2. PRÁCA S ELEKTRONICKOU SCHRÁNKOU

5.2.1. Organizačné usporiadanie  
elektronickej schránky

Elektronická schránka je rozdelená na niekoľko častí. Vľavo obsahuje 
tri hlavné priečinky (obrázok „časť A“): prijaté, odoslané a rozpracova-
né správy, s počtom správ nachádzajúcich sa v priečinku s vyznačením 
počtu neprečítaných správ. K týmto základným priečinkom možno pod-
ľa potreby a záujmu, v časti „nastavenia“, pridávať ďalšie kategórie za 
účelom sprehľadnenia obsahu schránky. Tieto tri hlavné priečinky nie 
je možné meniť, ich nastavenie je predvolené, možno ale v rámci nich 
vytvoriť ľubovoľný počet podriadených priečinkov (napr. priečinok ob-
sahujúci správy od konkrétneho úradu).

POUŽÍVANIE ELEKTRONICKEJ SCHRÁNKY
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Після вибору суб'єкта система в подальшому перенаправить 
користувача на головну сторінку порталу, де, після натискання 
на праву верхню панель, що позначена як "Показати електронну 
скриньку", йому буде дозволений вхід до цієї скриньки та керування 
нею, як і іншими модулями та функціями порталу, яким є "Мій профіль" 
або електронні подання до установ. Такі ж процедура виконується 
і щодо користувача, який реєструється лише як фізична особа (не 
підприємець), який буде перенаправлений  безпосередньо на головну 
сторінку без можливості вибору суб'єкта реєстрації.

5.2. РОБОТА З ЕЛЕКТРОННОЮ СКРИНЬКОЮ

5.2.1. Організаційне облаштування електронної 
скриньки

Електронна скринька є поділена на декілька частин. Зліва розміщені 
три головні папки (малюнок "частина A"): отримані, відправлені та 
незавершені повідомлення, з числом повідомлень, що містяться в 
папці із зазначеною кількістю непрочитаних повідомлень. До цих 
основних папок можна відповідно до потреби та цікавості, в частині 
"налаштування", додавати інші категорії з метою уточнення змісту 
скриньки. Ці три головні папки не можна міняти, їх налаштування 
є фіксоване, але в них можна створити будь-яку кількість підлеглих 
папок (напр. папка, що містить повідомлення від конкретної 
установи).
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Hneď pod priečinkami sa užívateľovi zobrazuje aktuálne využitie kapa-
city elektronickej schránky (obrázok „časť B“). Kritická hranica kapa-
city schránky je stanovená na 80 %. V prípade dosiahnutia tejto hranice 
obdrží užívateľ notifikačnú správu, ktorá ho upozorní na potrebu uvoľ-
nenia kapacity schránky. Pri opakovanom dosiahnutí príp. prekročení 
kritickej hranice už užívateľ nebude systémom opätovne upozorňovaní. 
Tzv. riziková hranica je stanovená na 90 %. Pri jej dosiahnutí sa užívate-
ľovi zobrazí výstražné varovanie upozorňujúce na hroziace prekročenie 
celkovej dostupnej kapacity schránky. 

Pokiaľ užívateľ tieto upozornenia odignoruje, v prípade prekročenia do-
stupnej kapacity stránky (t.j. dosiahnutia hranice 100 %) budú najstaršie 
prečítané správy v schránke automaticky vymazané, aby sa kapacita 
stránky znova uvoľnila. Preto ak užívateľ nechce prísť o dôležité správy, 
je vhodné nepotrebné správy v schránke priebežne vymazávať resp. si 
zakúpiť vyššiu kapacitu schránky. Aj napriek prekročeniu povolenej ka-
pacity nebude prijímanie a čítanie správ nijakým spôsobom obmedzené.

V hornej časti (obrázok „časť C“) je umiestnená položka menu, umožňu-
júca základné operácie s doručenými správami, a to úkony ako vymaza-
nie správ alebo presunutie do iného priečinka či podpriečinka.

Hneď vedľa položky menu sa nachádza vyhľadávacie okno (obrázok 
„časť D“) umožňujúce vyhľadávanie správ v rámci vytvorených priečin-
kov v elektronickej schránke.

Hlavná časť schránky obsahuje zoznam správ (obrázok „časť E“), ktoré 
sú chronologicky usporiadané podľa dátumu doručenia. Ide o štandard-
né zobrazenie na aké môže byť užívateľ zvyknutý vo svojej e-mailovej 
schránke. Jednotlivé stĺpce poskytujú údaje o odosielateľovi a príjemco-

POUŽÍVANIE ELEKTRONICKEJ SCHRÁNKY
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Відразу під папками користувачу відображається поточне 
використання об’єму пам’яті електронної скриньки (мал. «частина 
B»). Критична межа об’єму пам’яті  скриньки становить 80%. Після 
досягнення цього ліміту користувач отримає сповіщення, в  якому 
йтиметься про необхідність звільнити пам'ять скриньки. При 
повторному перевищенні  критичної межі користувач більше не буде 
про це повідомлений системою.  Так звана ризикова межа встановлена 
на рівні 90 %. При її досягненні користувач отримає попереджувальне 
повідомлення про наближення перевищення загального доступу 
об’єму пам’яті скриньки. 

Якщо користувач проігнорує такі попередження, в разі перевищення 
наявного об’єму пам’яті електронної скриньки  (тобто досягнення 
100%) найстаріші прочитані повідомлення в електронній скриньці 
видаляться автоматично,  для того, аби частина об’єму скриньки 
знову звільнилася. Тому, якщо користувач не хоче втратити важливі 
повідомлення, потрібно видалити непотрібні повідомлення в 
скриньці або купити більший об’єм пам’яті електронної скриньки. 
Незважаючи на перевищення допустимого об’єму, отримання і 
читання повідомлень ні в якому випадку не буде обмеженим. 

У верхній частині (мал. «частина C») знаходиться пункт меню, що 
дозволяє виконувати основні операції з вхідними повідомленнями, і 
це такі дії, як видалення повідомлень або їх переміщення в іншу папку 
або підпапку.

Відразу поруч з пунктом меню є вікно пошуку (малюнок «частина 
D»), яке дозволяє пошук  повідомлень в межах створених папок в 
електронній скриньці.

Основна частина електронної скриньки містить перелік повідомлень 
(малюнок «частина E»), які розташовані в хронологічному порядку за 
датою надходження. Йдеться про стандартне відображення до якого 
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vi správy, predmete, dátume doručenia a veľkosti obsahu v kB. V prvom 
stĺpci umožňuje užívateľovi označiť zvolené správy a následne vykonať 
niektorú z hromadných operácii ako je presun správ do iného priečinku 
resp. podpriečinku, prípadne vymazanie správ. Obdobné zobrazenie sa 
týka aj odoslaných a rozpracovaných správ.

V prvom riadku doručených správ má užívateľ zároveň možnosť filtro-
vať správy, inými slovami zobraziť si len správy týkajúce sa konkrét-
neho odosielateľa, s konkrétnym predmetom alebo z konkrétneho dňa. 
Pokiaľ chce zrušiť filtrovanie správ a opäť zobraziť priečinok v pôvodne 
vzhľade so všetkými doručenými správami, je potrebné kliknúť v ľavom 
rohu tohto riadku na ikonku „lievik“

V spodnej časti (obrázok časť „F“) nachádzajúcej sa pod zoznamom správ 
sa po kliknutí na konkrétnu správu zobrazí detail správy. Táto časť obsa-
huje predmet správy, odosielateľa príp. príjemcu, dátum a čas odoslania 
príp. prijatia správy, samotný text správy vrátane príloh, ktoré je možné 
stiahnuť a uložiť. Súčasťou tejto časti schránky je tzv. „Correlation ID“, 
ide o identifikátor, ktorý spája jednotlivé odoslané a prijaté navzájom 
súvisiace správy, napr. odoslanú správu s odpoveďou príjemcu na túto 
správu.

POUŽÍVANIE ELEKTRONICKEJ SCHRÁNKY
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звик користувач на своїй електронній пошті. Окремі стовпчики 
надають інформацію про відправника і одержувача повідомлень, 
тему, дату отримання та розмір повідомлення в кілобайтах. Перша 
колонка дозволяє користувачеві позначати вибрані повідомлення, 
а потім робити будь-яку з безлічі операцій, таких як переміщення 
повідомлення в іншу папку або підпапку, а також видалення 
повідомлень. Подібне відображення стосується й надісланих та 
повідомлень-чернеток.

В першому рядку електронної скриньки, користувач також має 
можливість фільтрувати повідомлення, іншими словами, відображати 
тільки ті повідомлення, що відносяться до конкретного відправника 
з конкретною темою або з певного дня. Якщо він хоче, скасувати 
фільтрацію повідомлень і знову відобразити  папку в початковому 
вигляді з усіма вхідними повідомленнями, потрібно натиснути в 
лівому кутку панелі на іконку «лійка».

В нижній частині (мал. частина «F»), що розташована нижче 
списку повідомлень при натисканні на конкретне повідомлення 
відобразяться деталі повідомлень. Цей розділ містить тему 
повідомлення, відправника, або одержувача відповідно, дату і час 
відправлення повідомлення, сам текст повідомлення включно 
з вкладеннями, які можна завантажити та зберегти. Ця частина 
скриньки включає в себе так зване „Correlation ID“, це ідентифікатор, 
який пов'язує кожне надіслане та вхідне повідомлення та прийняті 
навзаєм пов’язані повідомлення, наприклад, надіслане повідомлення 
з відповіддю одержувача на це повідомлення.
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V jednotlivých priečinkoch možno vykonávať nasledujúce operácie so 
správami, ktoré sa v nich nachádzajú:

• uloženie správ, táto funkcia umožňuje uloženie správ v počítači 
alebo na inom mieste a je dostupná v časti „detail správy“ , ktorá 
bola popísaná vyššie. Stiahnutý súbor sa uloží ako súbor zip., ktorý 
obsahuje stiahnutú prílohu vo formáte xml.

• zobrazenie správ, táto funkcia umožňuje zobraziť uložené správy 
z vybraného miesta priamo v prostredí elektronickej schránky, 
a to formáte zip. a xml. Cez túto operáciu je možné zobraziť aj 
uložené správy z inej schránky.

• presunutie správ, postup je podobný ako v prípade vymazania 
správ, užívateľ si označí ľubovoľný počet správ, následne si v časti 
zvolí operáciu „presunúť do“, vyberie si príslušný priečinok, a svo-
ju voľbu potvrdí zakliknutím možnosti „OK“, následne sa na obra-
zovke zobrazí informácia o tom, že vybrané správy boli presunuté. 
Upozorňujeme, že presun správ medzi hlavnými priečinkami 
(doručené, odoslané, rozpracované) nie je možný. Správy možno 
presúvať len medzi jednotlivými podpriečinkami, ktoré sú vytvo-
rené v rámci hlavného priečinka. Pre lepšie pochopenie uvádzame 
nasledujúci príklad, „užívateľ si v rámci hlavného priečinka vytvorí 
podpriečinok s názvom ‚dôležité‘ , druhý podpriečinok s názvom 
‚vybavené‘ a tretí podpriečinok s názvom ‚archív‘. V pondelok mu 
bola doručená správa z okresného úradu, na ktorú mal odpovedať 
v lehote 7 dní od doručenia. V stredu na túto správu odpovedal 
a preto sa rozhodne presunúť ju do priečinka ‚vybavené‘. Po dvoch 
mesiacoch je už príslušné konanie na daňovom úrade skončené 
a tak sa užívateľ rozhodne presunúť správu z priečinka ‚vybavené‘ 
do priečinka ‚archív‘“. Všetky tieto operácie sú povolené, pričom 
presúvať môže ľubovoľný počet správ z ktoréhokoľvek podpriečin-
ka do iného a zase späť. Presúvať však logicky nebude môcť správy 
medzi hlavnými priečinkami, napr. z priečinka doručených správ 
do priečinka rozpracovaných.

• nahratie správ, táto funkcia umožňuje uloženú správu znovu 
nahrať do elektronickej schránky. Vedľa priečinka menu sú umiest-
nené políčka „vymazať“ a „nahrať správu“. Po kliknutí na voľbu 
„nahrať správu“ sa zobrazí okno určené na prehľadávanie, po náj-
dení príslušnej správy stačí kliknúť na „nahrať správu“ a následne 
vybrať hlavný priečinok (doručené, odoslané, rozpracované), do 
ktorého sa má správa uložiť. Nahrať správy možno vo formáte zip. 
a xml., a to aj správy uložené z inej elektronickej schránky.
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В конкретних папках ви можете виконати наступні операції з 
повідомленнями, які в ній знаходяться:

• збереження повідомлень, ця функція дозволяє зберігати 
повідомлення на вашому комп’ютері або в іншому місці, вона 
є доступна в опції «деталі повідомлень», яка описана вище. 
Завантажений файл буде збережений у вигляді архіву zip., який 
містить завантажене вкладення у форматі xml.

• перегляд повідомлень, ця функція дозволяє переглядати 
збережені повідомлення з обраного місця безпосередньо в 
поштовій скриньці, і це в форматі zip. тa xml. За допомогою цієї 
операції можливо переглядати і зберігати повідомлення з іншої 
електронної скриньки.

• переміщення повідомлень,  процедура аналогічна як і при 
видаленні повідомлень, користувач може вказати будь-яку 
кількість повідомлень, потім в розділі вибрати операцію 
«перемістити до», вибрати відповідну папку і підтвердити свій 
вибір за допомогою простого клацання «ОК», після цього на 
екрані з’являється інформація, що вибрані повідомлення були 
переміщені. Звертаємо вашу увагу, що переміщення повідомлень 
між основними папками (Вхідні, Надіслані, Чернетки) є 
неможливим. Повідомлення можна переміщувати тільки в 
межах одиночних підпапок, які створені в головній папці.  Для 
кращого розуміння наведемо такий приклад, «користувач 
в основній папці створив підпапку під назвою «важливі», 
наступну підпапку під назвою «вирішені» та третю підпапку 
під назвою «архів». У понеділок він отримав повідомлення від 
районного відділення, на яке він мав відповісти протягом 7 днів 
від його отримання.  У середу він відповів на це повідомлення і 
вирішив перемістити його до папки «вирішені». Через два місяці 
відповідні процедури з податковими органами завершились, 
так що користувач вирішує перемістити повідомлення з папки 
«вирішені» до папки «архів». Всі ці дії дозволені, при цьому, 
переміщувати можна будь-яку кількість повідомлень з будь-якої 
підпапки до іншої і навпаки. Однак, є логічним, що переміщення 
повідомлень між головними папками, наприклад з папки 
«вхідні повідомлення» до папки «чернетки» - є неможливим.

• завантаження повідомлень,  ця функція дозволяє завантажити  
збережене повідомлення знову в електронну скриньку. 
Біля папки меню розташоване віконечко «видалити» та 
«завантаження повідомлення». Після натискання на кнопку 
«завантажити повідомлення» з’являється вікно призначене для 
перегляду, після обрання відповідного повідомлення потрібно 
натиснути на кнопку «завантажити повідомлення» а потім 
вибрати головну папку (вхідні, надіслані, чернетки), в якій слід 
повідомлення зберегти.  Завантажити повідомлення можна в 
форматі zip. тa xml., в тому числі і повідомлення, що збережені на 
іншій електронній скриньці.
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• vymazanie správ, a to jednotlivo alebo súčasne niekoľko správ 
naraz, ktoré si užívateľ zvolí zaškrtnutím políčka v ľavom stĺpci, 
potom klikne na políčko „vymazať“, následne sa ho systém opýta  
či si skutočne želá zvolené správy vymazať, po kliknutí na možnosť 
„OK“ sa na obrazovke objaví informácia o tom, že vybrané správy 
boli vymazané. Ak si užívateľ nepraje zvolené správy vymazať, 
namiesto „OK“ klikne na voľbu „zrušiť“ a správy aj naďalej ostanú 
v zozname.

5.2.2. Spravovanie elektronickej schránky

Správa schránky a jej priečinkov je dostupná cez funkciu nastavenia, 
kliknutím na ikonku „ozubeného kolieska“ v pravom hornom rohu. Táto 
časť schránky obsahuje tri základné sekcie, a to: detail schránky, správa 
priečinkov a vytvorenie žiadosti.

► detail schránky, poskytuje užívateľovi nasledujúce údaje 
a možnosti:

POUŽÍVANIE ELEKTRONICKEJ SCHRÁNKY
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• видалення повідомлень, можливе окремо або по декілька 
відразу, повідомлення користувач повинен вибрати за 
допомогою галочки в лівому стовпчику, потім потрібно 
натиснути на опцію «видалити», після цього система запитає 
його, чи дійсно він бажає вибрані повідомлення видалити, після 
натискання опції «ОК» на екрані з’явиться інформація про те, 
що вибрані повідомлення були видалені. Якщо користувач не 
бажає, щоб вибрані повідомлення були видаленими, замість 
«ОК» потрібно вибрати опцію «скасувати», тоді повідомлення 
залишаться в списку й надалі.

5.2.2. Управління електронною скринькою
Управління скринькою і її папками є доступним через функцію 
налаштування, потрібно натиснути на іконку шестерні в правому 
верхньому куті. Ця частина поштової скриньки складається з трьох 
основних розділів, а саме: деталі поштової скриньки, управління 
папками і створення запитів.

► a) деталі електронної скриньки, надають користувачу   
 наступні дані і можливості:
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• základné informácie o schránke ako dátum aktivácie, kapacitu 
schránky atď.

• pridelenie oprávnení, kde má užívateľ možnosť nastaviť jed-
notlivé operácie, ktoré bude oprávnená vykonávať fyzická 
alebo právnická osoba, ktorej užívateľ predtým udelil čiastoč-
né oprávnenie na zastupovanie, a to na základe elektronickej 
žiadosti (viď. časť 4. Osoby oprávnené na prístup a disponovanie 
s elektronickou schránkou). V hornej časti okna je automaticky 
vygenerovaný zoznam už udelených oprávnení, v spodnej časti 
možno pridať nové oprávnenie prostredníctvom predpriprave-
ného formulára. Užívateľ si teda zvolí niektorú z oprávnených 
osôb v zozname a následne určí rozsah tohto oprávnenia zaklik-
nutím jednotlivých prípadne všetkých operácií vo formulári. 
Oprávnenie možno udeliť pre nasledovné operácie so schrán-
kou: čítanie správ, vymazanie správ, spravovanie podpriečinkov 
a nahratie správ.
Osoby, ktoré majú oprávnenie na čítanie správ, budú zároveň 
oprávnené aj na odosielanie podaní a odpovedí na úradné roz-
hodnutia. To však neplatí pre správy určené do vlastných rúk, 
pri ktorých sa potvrdzuje (autorizuje) doručenka, po potvrdení 
ktorej bude adresátovi sprístupnené rozhodnutie orgánu verej-
nej moci určené do vlastných rúk.

• história oprávnení, obsahuje zoznam všetkých oprávnení, ktoré 
boli v minulosti udelené pre celú schránku vrátane všetkých 
podpriečinkov, ako aj zrušených oprávnení. 

• história správ, obsahuje zoznam všetkých správ, ktoré boli v mi-
nulosti prijaté do schránky

• história prihlásení, obsahuje informácie o všetkých doposiaľ 
uskutočnených vstupov do schránky

• nastavenia IMAP/POP3

► správa priečinkov, umožňuje užívateľovi vykonávať nasledujúce 
dispozície s priečinkami:
• detail priečinka, umožňuje zmeniť názov existujúceho priečinku 

príp. priečinok úplne vymazať, s výnimkou hlavných priečinkov
• pravidlá pre správy, umožňuje nastaviť pravidlá pre jednotlivé 

správy určujúce kedy má byť správa zaradená do konkrétneho 
priečinka. Pravidlá pre doručovanie a ukladanie správ sa netý-
kajú hlavných priečinkov

• pridelenie oprávnení, poskytuje, výlučne majiteľovi schránky, 
možnosť udeliť oprávnenie na disponovanie s konkrétnym prie-
činkom

POUŽÍVANIE ELEKTRONICKEJ SCHRÁNKY
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• основна інформація про електронну скриньку така, як дата 
активації, об’єм пам’яті поштової скриньки і т.д.

• надання повноважень, де користувач може встановити 
окремі операції , які буде мати право здійснювати фізична 
або юридична особа, яким користувач раніше дав частковий 
дозвіл для представництва, на основі електронної 
заявки (див. част. 4. Особи, які мають право на доступ 
та розпоряджання електронною скринькою). У верхній 
частині вікна знаходиться автоматично згенерований 
список виданих повноважень, а в нижній частині можна 
добавити, за допомогою підготовленої форми, нове 
повноваження.  Користувач може, таким чином, вибрати 
одну з уповноважених осіб в списку і надалі визначити сферу 
цього повноваження для окремих або всіх опцій у формулярі.   
Повноваження може бути видано для наступних операцій зі 
скринькою: читання повідомлень, видалення повідомлень, 
управління папками та завантаження повідомлень.

 Особи, уповноважені читати повідомлення, також будуть 
уповноважені і на подання та надання відповідей на офіційні 
рішення. Але це не відноситься до повідомлень, адресованих 
особисто «до рук», при яких підтверджується (авторизується) 
звіт про доставку, після підтвердження якого одержувачу буде 
доступне рішення державного органу, вручене у власні руки.

• історія повноважень, містить списки всіх прав, які були 
раніше надані для всієї поштової скриньки включаючи всі 
папки, в тому числі і анульовані повноваження.  

• історія повідомлень, містить перелік всіх повідомлень, які 
раніше були прийняті до електронної скриньки.

• історія авторизацій, містить інформацію про всі раніше 
зроблені авторизації до скриньки 

• налаштування IMAP / POP3

► управління папками, дозволяє користувачу виконувати наступні 
опції з папками:
• деталі папки, дають можливість змінити назву існуючої 

папки, а також повністю її видалити, за винятком головних 
папок

• правила для повідомлень, дозволяють встановити правила 
для окремих повідомлень, вказуючи на те, коли повідомлення 
мають бути внесені до конкретної папки. Правила для 
доставки та збереження повідомлень не стосуються головних 
папок

• призначення повноважень, дає право розпорядження 
конкретними папками винятково лише власнику скриньки

• історія повноважень, дає можливість перегляду всіх папок, які 
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• história oprávnení, obsahuje prehľad všetkých priečinkov, ktoré 
boli v minulosti vytvorené alebo zrušené

• notifikácie, poskytuje možnosť nastaviť si zasielanie oznámení 
o doručení správy prípadne o presune správy do iného priečin-
ka.

► vytvorenie žiadosti, táto sekcia obsahuje žiadosť o deaktiváciu 
schránky na doručovanie (táto bude bližšie popísaná v kapitole 
5.3.) a formuláre pre udelenie oprávnení fyzickej alebo právnickej 
osobe na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou.

5.2.3. Operácie s priečinkami

• vytvoriť priečinok
Nový priečinok užívateľ vytvorí tak, že si najskôr v ľavej časti 
základného zobrazenia stránky, ktoré sa mu objaví po prihlásení 
a vstupe do nej, zvolí príslušný hlavný priečinok. Po jeho otvore-
ní je potrebné označiť priečinok, pod ktorým bude umiestnený 
novovytvorený priečinok. Následne užívateľ v spodnej časti pod 
zoznamom všetkých priečinok zadá v okne názov nového prie-
činka. Vytvorenie nového priečinka v závere potvrdí kliknutí na 
„zelené tlačidlo s pluskom“ napravo.

• upraviť priečinok
Upravovať možno jediný údaj o priečinku a to jeho názov, urobiť 
tak možno v časti Správa priečinkov – detail, ktorá bola popísaná 
vyššie v podkapitole 5.2.2.

• vymazať priečinok
Pre vymazanie priečinku je potrebné označiť vybraný priečinok 
(opäť s výnimkou hlavných priečinkov) a následne kliknúť na 
tlačidlo vymazať v časti Správa priečinkov – detail. Pred úplným 
odstránením priečinka sa užívateľovi ešte zobrazí správa overujú-
ca, či si užívateľ naozaj praje vymazať zvolený priečinok. Po potvr-
dení kliknutím na tlačidlo OK sa vybraný priečinok úplne vymaže, 
vrátane všetkých podpriečinkov a správ, ktoré obsahujú.

POUŽÍVANIE ELEKTRONICKEJ SCHRÁNKY
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були колись створені або скасовані
• сповіщення забезпечують можливість установки звітів про 

доставку або про переміщення повідомлення до іншої папки

► створення запитів, цей розділ містить запит на деактивацію 
скриньки для отримування (це буде детальніше описано 
в розділі 5.3.) та форм для надання повноважень фізичній 
чи юридичній особі для отримання доступу та можливості 
розпоряджатися електронною скринькою

5.2.3. Операції з папками

• створення папки

 Нову папку користувач може створити так,  спочатку в лівій 
частині основного відображення сторінки,  яке з’явиться 
після входу і доступу до системи, потрібно вибрати відповідну 
головну папку.  Після її відкриття необхідно вибрати папку, в 
якій буде розміщена новостворена папка.  Потім користувач в 
нижній частині під переліком всіх папок повинен ввести назву 
нової папки.  Створення нової папки потрібно підтвердити, 
натиснувши на «зелену кнопку з плюсиком» справа.

• редагування папок
Змінити в папках можна тільки назву, це можна зробити в 
частині Управління папками – опція, яка була описана вище в 
підрозділі 5.2.2.

• видалення папки
Щоб видалити папку, необхідно виділити обрану папку (знову-
таки, за винятком основних папок), а потім натиснути кнопку 
«видалити» у частині Управління папкою - деталі. Перед повним 
видаленням папки користувачеві з’явиться повідомлення про 
підтвердження, чи дійсно користувач хоче видалити обрану 
папку.  Після підтвердження дії, натиснувши на кнопку «OK», 
обрана папка повністю видаляється, включаючи всі вкладені 
папки c документами, які їх містять.

• переміщення папки
Користувач може переміщати будь-які папки та вкладені 
папки, за винятком головних. Щоб перемістити папку, потрібно 
перетягти правою кнопкою мишки виділені папки у переліку 
папок, та перенести на бажане місце, відпустивши кнопку 
мишки.
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• presunúť priečinok
Užívateľ môže presúvať ktorékoľvek priečinky a podpriečinky 
s výnimkou hlavných. Presunutie vykoná tak, že myšou uchopí 
vybraný priečinok v zozname priečinkov a presunie ho na požado-
vané miesto.

5.2.4. Nastavenie notifikácií pre jednotlivé 
priečinky

Nastavenie notifikácií je možné na dvoch miestach, buď v hlavnom menu 
priamo nad zoznamom priečinkov v časti „nastavenie notifikácií“, alebo 
v sekcii „Správa priečinkov“ cez záložku „notifikácie“ (viď. podkapitola 
5.2.2.)

Notifikácie možno nastaviť buď pre doručovanie správ do konkrétneho 
priečinka, alebo pri presune správ do priečinka, príp. pre obidva prípa-
dy.

Notifikácie budú zasielané prostredníctvom notifikačného modulu. Pod-
ľa toho ktorú z možností užívateľ nastaví ako preferovaný kanál v sek-
cii „Môj profil“, bude notifikácia užívateľovi doručená prostredníctvom 
SMS správy na číslo mobilného telefónu alebo prostredníctvom e-mailu 
na e-mailovú adresu (príp. viacero e-mailových adries).

5.2.5. Návrat na úvodnú stránku  
a odhlásenie z elektronickej schránky

Pokiaľ užívateľ nechce ďalej meniť nastavenia elektronickej schránky, 
pre návrat do hlavnej časti (t.j. základné zobrazenie schránky po prihlá-
sení) je možné po kliknutí na symbol obálky v ľavej časti

POUŽÍVANIE ELEKTRONICKEJ SCHRÁNKY
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5.2.4. Налаштування сповіщень для окремих 
папок

Налаштування сповіщень може бути в двох місцях, або в головному 
меню одразу над переліком папок в частині «Налаштування 
повідомлень» або у вкладці «Управління папками» через закладку 
«Сповіщення» (див. підрозділ 5.2.2.)

Повідомлення можуть бути налаштовані  для доставки повідомлень 
до певної папки, або при переміщенні документів у папку, відповідно, 
це можливо і для обох випадків. 

Повідомлення будуть надіслані за допомогою модулю  сповіщень. В 
залежності від того, якому варіанту користувач надає перевагу у секції 
“Мій профіль”,  сповіщення про доставку документів буде здійснено 
за допомогою SMS на номер мобільного телефону або на електронну 
скриньку (чи декілька адрес електронних скриньок).

5.2.5. Повернення на головну сторінку і вихід з 
електронної скриньки

Якщо користувач не хоче надалі  вносити зміни у свою електронну 
скриньку,  для  повернення до головного меню (тобто головного 
зображення скриньки після входу) потрібно натиснути на значок 
конверта у лівій частині.
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5.3. ZRUŠENIE A DEAKTIVÁCIA  
ELEKTRONICKEJ SCHRÁNKY

Elektronickú schránku samú o sebe nemožno zrušiť, ani majiteľ sám 
z vlastnej vôle, ani príslušný orgán na základe jeho žiadosti. Schránka 
bude zrušená a jej obsah vymazaný iba v prípade smrti fyzickej osoby, 
zrušenia živnosti u fyzickej osoby podnikateľa, prípadne zániku právnic-
kej osoby bez právneho nástupcu. K zániku však dôjde až po uplynutí 3 
rokov od dňa, keď sa o tejto skutočnosti (smrti resp. zániku) dozvie zria-
ďovateľ schránky z príslušného referenčného registra (napr. Obchodný 
register Slovenskej republiky, Živnostenský register Slovenskej republi-
ky, Register obyvateľov Slovenskej republiky).

Je potrebné rozlišovať pojem zrušenie schránky a deaktivácia. Čo to 
vlastne deaktivácia je? Deaktivácia elektronickej schránky sa týka len 
fyzických osôb a fyzických osôb – podnikateľov. Právnické osoby nemô-
žu z vlastnej vôle požiadať o deaktiváciu elektronickej schránky, keďže 
táto im bola aktivovaná automaticky z dôvodu postupného zavádzania 
informatizácie verejnej správy. Taktiež ani orgány verejnej moci nemô-

Pokiaľ chce užívateľ prácu so schránkou ukončiť, je potrebné sa zo 
schránky odhlásiť, a to v pravom hornom rohu v poli s menom a priez-
viskom zakliknutím symbolu „krížik“.

POUŽÍVANIE ELEKTRONICKEJ SCHRÁNKY
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У випадку, якщо користувач бажає закінчити роботу зі скринькою, 
потрібно вийти із поштової скриньки, натиснувши у правому 
верхньому кутку у рядку з прізвищем та ім’ям користувача на знак 
“X“ (хрестик).

5.3. ВИДАЛЕННЯ І ДЕАКТИВАЦІЯ ЕЛЕКТРОННОЇ 
СКРИНЬКИ

Електронну скриньку просто так видалити не можливо ні 
користувачеві з власного бажання, ані компетентному органу на 
основі заяви. Скринька буде видалена та її зміст буде знищено 
у випадку смерті фізичної особи, скасування підприємницької 
діяльності фізичної особи, у випадку необхідності  анулювання 
юридичної особи без правонаступника. Скринька перестане існувати 
тільки по закінченню 3 років від дати, коли про даний факт (смерті, 
анулювання) довідається засновник скриньки з відповідного опорного 
реєстру (наприклад: торговий реєстр Словацької Республіки, реєстр 
підприємців Словацької Республіки, реєстр населення Словацької 
Республіки).

Необхідно розрізняти поняття видалення скриньки і деактивація 
поштової скриньки. Що насправді означає деактивація? Деактивація 
скриньки стосується тільки  фізичних осіб і фізичних осіб - підприємців. 
Юридичні особи не можуть за своїм власним бажанням просити про 
деактивацію електронної скриньки, так як  їм вона була активована 
автоматично з метою поступового впровадження інформатизації 
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žu deaktivovať svoje elektronické schránky. Deaktiváciou sa zabezpečí, 
že elektronickú schránku viac nebude možné využívať pre doručovanie 
elektronických podaní a elektronických úradných dokumentov. 

Po deaktivácii bude prístup do elektronickej schránky aj naďalej možný, 
obsah schránky takisto ostáva zachovaný, ale do schránky bude možné 
doručovať už iba informatívne správy a notifikácie.

Elektronickú schránku môže jej majiteľ jedine deaktivovať pre doručo-
vanie, a to prostredníctvom na to určenej žiadosti sprístupnenej v elek-
tronickej schránke v nastaveniach (ikonka ozubené koliesko) v časti Vy-
tvorenie žiadosti. 

Schránka sa automaticky deaktivuje aj ku dňu:

• smrti fyzickej osoby (a po uplynutí 3 rokov bude zrušená)
• uvedenému v právoplatnom rozhodnutí o vyhlásení za mŕtveho, 

ktorý je súdom určený ako deň smrti fyzickej osoby,
• právoplatnosti rozhodnutia o pozbavení spôsobilosti na právne 

úkony alebo rozhodnutia o obmedzení spôsobilosti na právne úko-
ny, ak toto obmedzenie zahŕňa aj právne úkony spojené s dispozí-
ciou s elektronickou schránkou a doručovaním 

5.4. SPRÍSTUPNENIE OBSAHU ELEKTRONICKEJ 
SCHRÁNKY PO UKONČENÍ PODNIKANIA

Ak dôjde k zrušeniu elektronickej schránky fyzickej osoby podnikate-
ľa z dôvodu zrušenia živnosti, alebo elektronickej schránky právnickej 
osoby z dôvodu jej zániku bez právneho nástupcu, a majiteľ schránky si 
pred jej zrušením nezálohoval údaje zo schránky, aj napriek tomu k nim 
môže mať v budúcnosti prístup.

Za týmto účelom je potrebné podať žiadosť o sprístupnenie obsahu zru-
šenej elektronickej schránky. Žiadosť sa podáva Národnej agentúre pre 
sieťové a elektronické služby (NASES), a to výlučne elektronicky pro-
stredníctvom elektronickej schránky fyzickej osoby – občana, z dôvodu 
autentifikácie žiadateľa.

POUŽÍVANIE ELEKTRONICKEJ SCHRÁNKY
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державного управління. Також і органи державної влади не можуть 
деактивувати свої електронні скриньки. Деактивація гарантує, що 
більше не буде можливості користуватися електронною скринькою 
для надсилання електронних подач чи електронних офіційних 
документів.  

Після деактивації, доступ до електронної скриньки надалі буде 
відкритий, зміст скриньки також зберігається, але на скриньку 
приходитимуть тільки інформативні сповіщення та повідомлення.

Електронна скринька може бути деактивованою тільки її власником, 
за допомогою призначеної для цього заяви, яка доступна на 
електронній скриньці  в налаштуваннях (значок шестерні) в частині 
«створення заяв».

Скринька автоматично  деакивується  на момент:

• смерті фізичної особи (а через 3 роки буде видалена)
• видачі судом офіційного рішення про смерть фізичної особи зі 

вказаною датою смерті
• набрання чинності рішення про позбавлення дієздатності або 

обмеження дієздатності, якщо ці обмеження також включають 
в себе правові дії, пов'язані з користуванням  електронної 
скриньки і доставки 

5.4. ДОСТУП ДО ЗМІСТУ ЕЛЕКТРОННОЇ СКРИНЬКИ 
ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ

У випадку видалення електронної скриньки фізичної особи – 
підприємця, причиною якого є закінчення підприємницької 
діяльності, або електронної скриньки юридичної особи з причини 
її анулювання без правонаступника, власник скриньки перед її 
видаленням не виконав резервне копіювання даних зі скриньки, то, 
незважаючи на це, він і надалі матиме до них доступ.

Для цього потрібно подати заявку на отримання доступу до змісту 
видаленої електронної скриньки. Заявка подається до Національного 
агентства для мережевих і електронних послуг (НАМЕП), виключно 
в електронному вигляді через електронну скриньку фізичної особи – 
громадянина, для ідентифікації особи заявника.
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To znamená, že fyzická osoba, ktorá dovtedy podnikala ako živnostník, 
podá žiadosť prostredníctvom svojej druhej, stále existujúcej elektronic-
kej schránky, ktorú má zriadenú ako občan, nepodnikateľ. V prípade za-
niknutej právnickej osoby, podá žiadosť jej bývalý štatutár, taktiež pro-
stredníctvom svojej druhej elektronickej schránky, ktorú má vytvorenú 
ako fyzická osoba (občan).

Postup pre podanie žiadosti je nasledovný. Po prihlásení do svojej elek-
tronickej schránky užívateľ klikne na položku „Všeobecná agenda“, ná-
sledne si zvolí poskytovateľa služby, t.j., NASES. V predmete správy sa 
uvedie označenie žiadosti, t.j. “Žiadosť o sprístupnenie údajov” a v texte 
správy sa stručne popíše, že touto žiadosťou užívateľ žiada o sprístup-
nenie obsahu elektronickej schránky po ukončení podnikania. Zároveň 
je potrebné uviesť IČO zrušenej živnosti, alebo právnickej osoby, ktorej 
schránku chcete sprístupniť a nakoniec názov priečinka, ktorý NASES 
vytvorí v elektronickej schránke žiadateľa, a do ktorého presunie poža-
dovaný obsah zo zrušenej elektronickej schránky.

V prípade akýchkoľvek otázok a nejasností ohľadne sprístupnenia ob-
sahu elektronickej schránky po ukončení podnikania je možné sa ob-
rátiť priamo Ústredné kontaktné centrum, tel. č. +421 235 803 083, a to 
v pondelok až piatok od 8.00 h do 18.00 h, v stredu až do 21.00 h. 
Mimo uvedených časov možno zaslať svoje otázky prostredníctvom kon-
taktného formulára, ktorý sa nachádza na stránke https://helpdesk.slo-
vensko.sk/new-incident/.
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Це означає, що фізична особа, яка раніше вела бізнес як приватний 
підприємець, відправляє запит через свою іншу діючу електронну 
скриньку, яку має створену як громадянин,  не підприємець.  У 
випадку вже неіснуючої юридичної особи подає запит її колишній 
уповноважений представник, також через іншу електронну скриньку, 
якою володіє як фізична особа (громадянин).

Процес подачі заявки виглядає наступним чином. Після входу до 
своєї електронної поштової скриньки користувач натискає на 
«Загальна агенда»,  вибирає постачальника послуг, тобто НАМЕП. 
У предметі/темі повідомлення введеться позначення заявки, тобто 
« Заявка на отримання доступу до даних», а в тексті повідомлення 
коротко зазначається, що цією заявкою користувач вимагає  
отримати доступ до змісту електронної скриньки після закінчення 
ведення підприємницької діяльності. Разом з цим слід ввести 
ідентифікаційний номер організації, яка припинила підприємницьку 
діяльність або юридичної особи, до змісту скриньки якої потрібно 
отримати доступ і, в підсумку, назву папки, яку НАМЕП створить 
в електронній скриньці заявника і до якої перемістить зміст, який 
вимагався з видаленої електронної скриньки.

У разі виникнення будь-яких питань та непорозумінь щодо 
отримання доступу до змісту електронної скриньки після закінчення 
підприємницької діяльності є можливість звернутися безпосередньо 
в Головний контактний центр тел. +421 235 803 083, з понеділка по 
п’ятницю від 8.00 до 18.00, в середу до 21.00. Поза цими годинами 
можна надіслати свої питання через форму зворотного зв’язку, який 
знаходиться на цьому сайті https://helpdesk.slovensko.sk/new-incident/. 
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Doručenie elektronických správ a elektronických úradných rozhodnutí 
jednotlivých inštitúcií a orgánov verejnej moci do aktivovanej elektro-
nickej schránky má rovnaké právne účinky akoby boli tieto dokumen-
ty doručované v listinnej forme. Podobne ako v klasickej listovej koreš-
pondencii aj v rámci elektronickej komunikácie doručenie potvrdzuje 
elektronická doručenka zasielaná do schránky. Je preto dôležité pravi-
delne kontrolovať schránku a odsledovať si plynutie zákonných lehôt.

Po doručení elektronickej úradnej správy zostáva táto vrátane všetkých 
elektronických dokumentov, ktoré obsahuje, uložená v elektronickej 
schránke adresáta. 

Ak dôjde k elektronickému doručeniu v deň štátneho sviatku alebo v deň 
pracovného pokoja, lehota na konanie alebo na vykonanie úkonu, ktorej 
začiatok je spojený s okamihom elektronického doručenia, začne plynúť 
najbližší nasledujúci pracovný deň.

Elektronické správy a dokumenty môžu byť doručované do elektronic-
kej schránky dvojakým spôsobom, a to buď v režime obyčajného doru-
čovania alebo doručovania do vlastných rúk.

6.1. OBYČAJNÉ DORUČOVANIE ELEKTRONICKÝCH 
ÚRADNÝCH DOKUMENTOV

Obyčajným doručovaním sa rozumie v zásade každé doručovanie, kedy 
sa elektronicky nedoručuje do vlastných rúk. V takomto prípade nie je 
stanovená úložná lehota, v ktorej je potrebné doručenie potvrdiť. Úlož-
nou lehotou sa rozumie lehota 15 dní (pokiaľ osobitný predpis nesta-
novuje inú lehotu), počas ktorej sa uložená elektronická úradná správa 
považuje za nedoručenú, až kým nedôjde k uplynutiu tejto lehoty. Ta-

06. 
ELEKTRONICKÁ 
KOMUNIKÁCIA 
A DORUČOVANIE

ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA A DORUČOVANIE



87ЕЛЕКТРОННІ ЗАСОБИ ЗВ’ЯЗКУ ТА ДОСТАВКИ

06. 
ЕЛЕКТРОННІ ЗАСОБИ 

ЗВ’ЯЗКУ ТА ДОСТАВКИ

Вручення електронних повідомлень і електронних офіційних 
рішень окремих установ і органів державної влади на активовану 
електронну скриньку має таку ж юридичну силу, як і документи, 
котрі були доставлені в паперовій формі. Подібно до традиційної 
паперової  кореспонденції, в рамках електронної комунікації  також 
доставку підтверджує електронний звіт, надісланий на скриньку. 
Тому важливо систематично перевіряти скриньку та відстежувати 
закінчення встановлених законом термінів.

Після доставки електронного офіційного повідомлення, звіт, разом 
з іншими електронними документами, які містить, залишається 
збереженим в електронній скриньці адресата. 

Якщо  електронне повідомлення надійде в день державного свята 
або в неробочий день, то терміном для виконання зобов'язань чи дії 
буде вважатись початок якого пов'язаний з моментом надходження 
електронного повідомлення, почне діяти в найближчий наступний 
робочий день.

Електронні повідомлення та документи можуть бути надіслані на 
електронну скриньку двома способами, це може бути в режимі 
звичайного надсилання або доставки до власних рук.

6.1. ЗВИЧАЙНЕ НАДСИЛАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ 
ОФІЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ

Під звичайним надсиланням розуміються в основному всі надсилання, 
у випадку, якщо вони не  надсилаються електронним способом до 
власних рук. В такому випадку не є встановлений термін зберігання, 
під час якого потрібно доставку підтвердити. Під терміном зберігання 
розуміється 15- денний термін (якщо окремими законодавчими 
актами не передбачено іншого терміну), під час якого збережене 
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káto lehota plynie odo dňa nasledujúceho po dni uloženia elektronickej 
úradnej správy v elektronickej schránke. 

Keďže pri obyčajnom doručovaní úložná lehota stanovená nie je, elek-
tronická správa sa bude automaticky považovať za doručenú v deň na-
sledujúci po jej doručení a uložení do elektronickej schránky. Uložením 
elektronickej úradnej správy sa rozumie okamih, odkedy je elektronická 
úradná správa objektívne dostupná prijímateľovi v elektronickej schrán-
ke adresáta. To znamená, že ak je elektronická správa fyzicky doručená 
do elektronickej schránky napríklad 27. marca 2017, za formálne doru-
čenú sa bude považovať 28. marca 2017.

6.2. DORUČOVANIE ELEKTRONICKÝCH ÚRADNÝCH 
DOKUMENTOV DO VLASTNÝCH RÚK

Do vlastných rúk sa elektronicky doručujú tie elektronické dokumenty, 
ktoré sú z hľadiska právnych účinkov totožné s dokumentom v listinnej 
podobe, to znamená dokumenty ktoré by sa doručovali do vlastných rúk 
aj pokiaľ by boli vyhotovené v listinnej podobe (to sú najmä rozhodnutia 
v súdnom konaní a v správnom konaní). Doručením do vlastných rúk 
sa na účely elektronického doručovania rozumie doručenie, pri ktorom 
sa vyžaduje potvrdenie doručenia zo strany adresáta alebo osoby, ktorú 
splnomocnil na preberanie jeho písomností (resp. elektronických doku-
mentov), a to formou elektronickej doručenky odoslanej odosielateľovi.

Elektronická doručenka je sama o sebe tiež elektronickým dokumen-
tom obsahujúcim údaje o dni, hodine, minúte a sekunde elektronického 
doručenia, identifikátor osoby prijímateľa, identifikátor osoby odosiela-
teľa a identifikáciu elektronickej úradnej správy a elektronických doku-
mentov, ktoré sa elektronicky doručujú. Ak je adresátom orgán verejnej 
moci, elektronickú doručenku vytvára a potvrdzuje elektronická poda-
teľňa tohto orgánu, v ostatných prípadoch správca modulu elektronic-
kých schránok, ktorým je Úrad vlády Slovenskej republiky. Prijímateľ 
(majiteľ elektronickej schránky, ktorý odoslal elektronické podanie) po-
tvrdzuje elektronickú doručenku prostredníctvom funkcie určenej na 
tento účel. 

Opätovne upozorňujeme na rozdiel medzi informáciou a doručenkou 
o prijatí správy (podania) na spracovanie. Pokiaľ užívateľ odošle elektro-
nické podanie, obratom mu príde najskôr notifikačná správa o spracova-
ní jeho podania a až následne doručenka, potvrdzujúca, že jeho podanie 
bolo orgánu verejnej moci prípadne inej inštitúcii definitívne doručené 
do elektronickej schránky.

ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA A DORUČOVANIE
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електронне офіційне повідомлення, вважається ненадісланим, поки 
не закінчиться цей термін. Такий термін вступає в дію від наступного 
дня з дня збереження електронного офіційного повідомлення на 
електронну скриньку. 

Якщо при звичайному надсиланні термін  доставки не є визначений, 
електронне повідомлення автоматично буде вважатися за доставлене 
на наступний день після надсилання і збереження на електронній 
скриньці. Під збереженням електронного офіційного повідомлення 
мається на увазі той час, відколи електронне офіційне повідомлення 
є об’єктивно доступне одержувачу на електронній скриньці 
адресата. Це означає, якщо електронну кореспонденцію було фізично 
надіслано на електронну скриньку, наприклад, 27 березня 2017 року, 
то формально доставленою вона буде вважатися 28 березня 2017 р.

6.2. ВРУЧЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОФІЦІЙНИХ 
ДОКУМЕНТІВ ДО ВЛАСНИХ РУК

До власних рук електронним способом надсилають такі електронні 
документи, які з погляду правових дій є ідентичні документам в 
друкованій формі, тобто, документи, які б доставлялись до власних рук, 
навіть якщо б були виготовлені в паперовій формі ( це, насамперед, 
судові рішення та рішення адміністративного провадження). Під 
доставкою до власних рук з метою електронного надсилання мається 
на увазі вручення, при якій вимагається підтвердження зі сторони 
адресата або особи, якій надана довіреність на отримання поштової 
кореспонденції (тобто електронних документів), і це в формі 
електронного звіту про доставку, надісланого відправникові.

Електронний звіт про доставку являється електронним документом, 
який містить дані про день, годину, хвилину і секунду електронної 
доставки, ідентифікатор особи адресата, ідентифікатор особи 
адресанта, ідентифікатор електронного офіційного повідомлення та 
електронних документів, які надсилаються в електронному вигляді. 
Якщо адресатом є орган державного управління, електронний 
звіт про доставку розробляє і підтверджує електронна реєстратура 
цього органу, в інших випадках адміністратор модулю електронних 
скриньок, яким є Уряд Словацької Республіки. Адресат (власник 
електронної скриньки, який надіслав подання в електронному 
вигляді) підтверджує електронний звіт про доставку через функцію, 
яка призначена для цієї мети.

Повторно звертаємо увагу на відмінність між інформацією і звітом 
про отримання кореспонденції (подання) для обробки. У випадку, 
якщо користувач надішле електронне подання, найперше йому 
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V prípade doručovania do vlastných rúk sa správa považuje za doruče-
nú ak:

• adresát potvrdí doručenku, pričom za deň doručenia sa považu-
je deň a čas, ktorý je v doručenke uvedený, alebo

• márnym uplynutím úložnej lehoty 15 dní odo dňa nasledujúce-
ho po dni uloženia správy do schránky, v takom prípade nastane 
tzv. fikciu doručenia. To znamená, že pokiaľ adresát v lehote 15 
dní odo dňa doručenia doručenky do jeho elektronickej schránky 
správu neotvorí a nepotvrdí jej prijatie podľa bodu a), po márnom 
uplynutí tejto 15 dňovej lehoty platí fikcia doručenia, teda má sa 
za to akoby takéto potvrdenie urobil. 

Správa sa teda bude považovať za doručenú podľa toho, ktorá z vyššie 
uvedených dvoch skutočností nastane skôr, a to aj vtedy, ak sa adresát 
o doručení nedozvedel (napr. z dôvodu, že si dlhšie nekontroloval elek-
tronickú schránku). Ak sa správa doručuje bez fikcie doručenia, v prípa-
de nepotvrdenia doručenky a po uplynutí 15-dňovej úložnej lehoty sa 
správa považuje za nedoručenú.

V praxi to znamená, že ak napríklad súd zašle rozhodnutie alebo výzvu 
do aktivovanej elektronickej schránky, bude to mať rovnaké účinky, ako 
keby ho adresátovi doručil v obálke do klasickej poštovej schránky. Keď 
príde do elektronickej schránky rozsudok, momentom prečítania sprá-
vy alebo márnym uplynutím lehoty uloženia začína plynúť lehota na po-
danie opravného prostriedku, ako keby bol adresátovi doručený poštou. 
Okrem toho, ak súd už raz doručí písomnosť do elektronickej schránky, 
nemá povinnosť doručiť ju aj do poštovej schránky.

Súdy majú povinnosť od 1. novembra 2016 doručovať elektronicky len, 
ak je elektronická schránka aktivovaná, od 1. júla 2017 budú orgány ve-
rejnej správy vrátane súdov zasielať svoje rozhodnutia majiteľom elek-
tronických schránok výlučne elektronicky.

ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA A DORUČOVANIE
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надійде лист-сповіщення про обробку його подання, а вже потім 
звіт про доставку, який підтверджує, що його надсилання до органу 
державного управління чи іншої установи було нарешті доставлено 
на електронну скриньку.

У випадку надсилання до власних рук кореспонденція вважається 
доставленою якщо:

• адресат підтвердить звіт про доставку, при цьому, днем 
отримання вважається той день і час, який вказаний у звіті про 
доставку, або

• після закінчення 15-денного терміну з наступного дня від 
дня збереження повідомлення на скриньці, в такому випадку 
відбудеться так звана фікція отримання. Це означає, якщо 
адресат протягом терміну 15 днів з дня надходження звіту 
про доставку на його електронну скриньку не відкриє і не 
підтвердить його отримання згідно пункту а), після марного 
закінчення 15-денного терміну набирає сили фікція доставки, 
тобто вважається таким, як ніби він це підтвердження зробив. 

Повідомлення  буде вважатися за отриману згідно того, який з двох 
пунктів наведених вище відбудеться швидше, навіть тоді, коли 
адресат не знав про надсилання ( наприкл., з приводу, якщо довгий час 
не перевіряв електронну скриньку.) Якщо повідомлення надсилається 
без фікції про отримання, у випадку не підтвердження доставки і після 
закінчення 15-денного терміну зберігання, повідомлення вважається  
ненадісланим.

На практиці це означає, якщо, наприклад, суд надішле рішення або 
повістку на активовану електронну скриньку, це буде мати такий 
самий ефект, ніби адресатові надіслали їх в конверті на класичну 
поштову скриньку. Якщо на електронну скриньку надійде судовий 
вирок, то від моменту прочитання повідомлення або марного 
закінчення терміну зберігання починає діяти термін для подачі 
апеляційного оскарження так , як ніби він був адресатові доставлений 
поштою. Крім цього, якщо суд вже один раз надіслав кореспонденцію 
на електронну скриньку, вже не є повинним надсилати її на поштову 
скриньку. 

Суди зобов'язані з 1 листопада 2016 року надсилати електронним 
способом, тільки у випадку, якщо електронна скринька є активованою, 
від 1 липня 2017 року органи державного управління, а також суди, 
повинні надсилати свої рішення власникам електронних скриньок 
виключно електронним способом.
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V tejto súvislosti odkazujeme na kapitolu 5.2. Práca s elektronickou 
schránkou, kde je bližšie vysvetlený postup pri nastavení notifikácií 
o doručení správ do elektronickej schránky, buď v podobe SMS správy 
alebo e-mailu. Nastavenie notifikácií je efektívnym spôsobom ako zais-
tiť, aby majiteľ elektronickej schránky nemusel neustále kontrolovať, či 
mu v elektronickej schránke nepribudli písomnosti, pri ktorých hrozí 
uplynutie dôležitej lehoty, napr. lehota na podanie odvolania voči roz-
sudku, ktorý bol majiteľovi doručený do jeho elektronickej schránky. Ak 
si adresát zvolil možnosť zasielania notifikácií, bezodkladne po uložení 
elektronickej úradnej správy je mu zaslaná notifikácia o uložení tejto 
správy. Notifikácia obsahuje meno a priezvisko alebo obchodné meno 
resp. názov odosielateľa aj adresáta a deň uplynutia úložnej lehoty.

Upozorňujeme tiež, že pri doručovaní do vlastných rúk sa obsah elek-
tronickej správy (vrátane príloh) sprístupní až po potvrdení doručenia 
správy prostredníctvom doručenky, a to kliknutím na tlačidlo „Potvrde-
nie prevzatia“ v pravom hornom rohu doručenej správy a zadaním BOK 
kódu.
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У зв'язку з цим опираємось на розділ 5.2. Робота з електронною 
скринькою, де найкраще пояснюється  процедура налаштувань 
сповіщень про доставку документів на електронну скриньку, у вигляді 
SMS повідомлення чи e-mail. Налаштування сповіщень є ефективним 
способом забезпечення того, аби власнику скриньки не потрібно було 
постійно перевіряти чи не надійшли на його електронну скриньку 
документи, наприклад, документ з оскарженням судового рішення 
термін дії якого є обмежений,  який був надісланий власникові на 
скриньку. Якщо адресат обрав можливість отримання сповіщень, 
відразу після збереження електронного офіційного повідомлення, 
йому надсилається сповіщення про збереження даного повідомлення. 
Сповіщення містить ім’я та прізвище або ж назву компанії, відпов., 
назву відправника і адресата та дату закінчення терміну зберігання.

Також звертаємо увагу на те,  що при доставці до власних рук, зміст 
електронного повідомлення (разом з вкладеннями) буде доступний  
тільки після підтвердження доставки документа за допомогою звіту 
про доставку, після натиску на кнопку «Підтвердження отримання» 
в правому верхньому кутку доставленого повідомлення і введенням 
„BOK“ коду.
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7.1. ČO JE KVALIFIKOVANÝ  
ELEKTRONICKÝ PODPIS?

Pokiaľ by majiteľ elektronickej schránky chcel využívať elektronickú 
schránku aj na odosielanie elektronických dokumentov, vyžaduje sa aby 
tieto boli podpísané tzv. kvalifikovaným elektronickým podpisom. 
Podmienky vyhotovovania a používania elektronického podpisu, práva 
a povinnosti fyzických a právnických osôb pri používaní elektronické-
ho podpisu ako aj hodnovernosť a ochranu takto podpísaných elektro-
nických dokumentov upravuje zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom 
podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 
76/2009 Z.z., ktorým bolo vyhlásené úplné znenie zákona č. 215/2002 Z. z. 
o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V dô-
sledku prijatia zákona č.272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre 
elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov došlo ale k terminologickej zmene a dovtedajší termín 
„zaručený elektronický podpis (ZEP)“ bol nahradený novým pojmom, 
„kvalifikovaný elektronický podpis(KEP)“.

Zákon o elektronickom podpise rozlišuje dva druhy podpisov:

• „obyčajný“ elektronický podpis
• kvalifikovaný elektronický podpis

Technika ich vytvorenia je v zásade rovnaká, ich vzájomná odlišnosť 
však spočíva v použitých prostriedkoch, úrovni bezpečnosti, no najmä 
v právnej sile oboch podpisov. Rozdiel medzi obyčajným a kvalifikova-
ným elektronickým podpisom možno prirovnať k rozdielu medzi úradne 
overeným a neovereným vlastnoručným podpisom. Štandardný elek-
tronický podpis umožňuje síce jednoznačne identifikovať osobu, ktorá 
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07. 
КВАЛІФІКОВАНИЙ 

ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДПИС

7.1. ЩО ТАКЕ КВАЛІФІКОВАНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ 
ПІДПИС?

У випадку, якщо власник електронної скриньки хотів використовувати 
електронну скриньку і для відправки електронних документів, то 
потрібно, щоб вони були підписані так званим кваліфікованим 
електронним підписом. Умови виготовлення та використання 
електронного підпису, права і обов'язки фізичних і юридичних осіб 
в області використання електронних підписів, а також достовірність 
та захист таким чином підписаних електронних документів  
регулюються законом № 215/2002 З.з. про електронний підпис  і про 
внесення змін до деяких законодавчих актів  до закону № 76/2009 З.з., 
посередництвом якого було проголошено консолідований закон № 
215/2002 З.з. про електронний підпис  і про внесення змін до деяких 
законів. Внаслідок прийняття Закону № 272/2016 З.з. про надійне 
надання послуг електронних транзакцій на внутрішньому ринку і 
про внесення змін до деяких законів відбулася зміна в термінології, 
таким чином раніше усталений термін «безпечний електронний 
підпис (БЕП)» був замінений на новий термін «кваліфікований 
електронний підпис(KEП)».

Закон про електронні підписи розрізняє два типи підписів:

• звичайний електронний підпис
• кваліфікований електронний підпис

Техніка їх створення, по суті, однакова, проте, їх взаємна відмінність 
полягає в засобах застосування, рівні безпеки, але особливо, 
в юридичній силі обох підписів. Різницю між звичайними і 
кваліфікованими електронними підписами можна порівняти з 
різницею між офіційно завіреним і незавіреним власноручним 
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dokument podpísala, ale nezaručuje pravosť podpisu ani podpisovaného 
elektronického dokumentu. Túto garanciu poskytuje až KEP.

KEP slúži na digitálne podpisovanie dokumentov (napr. scan zmluvy, 
čestné vyhlásenie, formuláre pre zápis do obchodného registra a pod.), 
ktoré takýmto overením prostredníctvom KEP nadobudnú právnu váž-
nosť, a môžu byť použité v úradnom styku (napr. komunikácia so súdmi, 
okresnými úradmi, exekútorskými úradmi a pod). V jednoduchosti po-
vedané, KEP preukazuje, že podpisujúci je skutočne osobou, za ktorú sa 
vydáva a súhlasí s obsahom podpisovaného dokumentu. 

KEP je rovnocenným ekvivalentom klasického vlastnoručného podpisu 
na listinách. KEP si možno predstaviť ako informáciu spojenú s elektro-
nickým dokumentom, ktorá umožňuje spoľahlivo a jednoznačne iden-
tifikovať autora podpisu. KEP okrem toho, že zabezpečuje autenticitu 
(pravosť podpisu), je tiež zárukou integrity (pravosť dokumentu). Inými 
slovami, prostredníctvom KEP možno preukázať, že po podpísaní do-
kumentu nedošlo k žiadnej zmene jeho obsahu, či už úmyselnej alebo 
neúmyselnej, a teda dokument tak ako bol adresátovi doručený (napr. 
úradu), zodpovedá stavu, v akom bol v čase jeho podpisovania.

V porovnaní s klasickým vlastnoručným podpisom má KEP výhodu 
v tom, že osobám a orgánom verejnej moci, ktorým sa dokument dosta-
ne do rúk, zaisťuje väčšiu bezpečnosť a istotu, že dokument bol skutočne 
podpísaný konkrétnou osobou. Pri listinách túto istotu garantuje jedine 
úradné overenie pravosti podpisu. Totožnosť autora KEP (podpisovateľa) 
je teda jednoznačne a preukázateľne identifikovateľná, pričom z práv-
neho hľadiska je KEP postavený na úroveň úradne overeného podpisu.

Ďalšou výhodou je, že elektronické podpisovanie dokumentov možno 
vykonať priamo v pohodlí domova alebo v kancelárii, teda nie je potreb-
ný osobný kontakt s druhou stranou, príjemcom dokumentu (napr. or-
gán verejnej moci, druhá zmluvná strana). Taktiež nemožno opomenúť 
nižšie náklady na správne poplatky za elektronické podania v porovna-
ní s klasickými listinnými podaniami, ako aj časovú efektivitu. Podrob-
nému popísaniu jednotlivých výhod elektronickej komunikácie a elek-
tronického podpisovania dokumentov, vrátane porovnania poplatkov 
za listinné a elektronické podania, sa budeme venovať neskôr v 8. časti.

KVALIFIKOVANÝ ELEKTRONICKÝ PODPIS
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підписом. Стандартний електронний підпис хоча і дозволяє чітко 
ідентифікувати особу, яка підписала документ, але не гарантує 
справжність підпису підписаного електронного документа. Цю 
гарантію надає тільки КЕП.

КЕП використовується для цифрового підпису документів (наприкл., 
сканований договір, заява про надання істинної інформації, анкета 
реєстрації до торгового реєстру тощо), які за допомогою такої 
перевірки КЕП вступають в законну силу, і можуть бути використані 
в офіційних відносинах (наприкл., спілкування з судами, районними 
радами, органами виконавчої влади та ін.). Простіше кажучи, КЕП 
демонструє, що той, хто підписується є дійсно тією особою, за яку себе 
видає, і яка погоджується зі змістом підписаного нею документом.  

КЕП є рівноцінним еквівалентом класичного власноручного підпису 
на документах. КЕП можна розглядати як інформацію, пов'язану 
з електронним документом, який дозволяє надійно і однозначно 
ідентифікувати автора підпису. Окрім того, що KEП забезпечує 
автентичність (справжність підпису), також є гарантією цілісності 
(справжності документу). Іншими словами, посередництвом KEП 
можна показати, що після підписання документа не відбулось жодних 
змін в його змісті, навмисних або ж випадкових, таким чином, 
документ так як був адресатові доставлений (наприкл., державній 
установі), відповідає тому стану, в якому був підчас його підписання.

У порівнянні з класичним власноручним підписом КЕП має ту 
перевагу, що особи та органи державної влади, які отримують даний 
документ, забезпечує більшу безпеку та впевненість в тому, що 
документ був дійсно підписаний конкретною людиною. У випадку з 
традиційними документами гарантію можуть дати тільки офіційне 
завірення справжності підпису. Особу автора KEП (автора підпису), 
таким чином, чітко і ясно ідентифікує, при цьому з юридичної токи 
зору KEП знаходиться на рівні офіційно завіреного підпису.

Ще однією перевагою є те, що електронне підписання документів 
можна здійснити не виходячи з дому або ж офісу, тобто немає 
ніякої необхідності в особистому контактуванні з іншою стороною, 
отримувачем документа (наприклад, коли орган державної влади 
є іншою стороною в договорі). Також не можна не згадати про 
нижчі витрати на адміністративні збори для електронної подачі 
в порівнянні з традиційним поданням паперових документів, а 
також ефективність використання часу. На  детальному описі кожної 
окремої переваги електронної комунікації та електронного підпису 
документів, зокрема, порівнянні зборів за паперові та електронні 
заявки, ми зупинимось згодом в 8 розділі.



98

Vďaka KEP majú takto autorizované dokumenty (t.j. podpísané prostred-
níctvom KEP) rovnakú váhu ako štandardné listinné dokumenty podpí-
sané rukou. Elektronický podpis sú iba elektronické dáta, takže naroz-
diel od vlastnoručného podpisu, nebude na elektronickom dokumente 
priamo viditeľný. Preto v prípade, ak by bol takto podpísaný dokument 
vytlačený, stráca platnosť podpísaného dokumentu. Elektronicky podpí-
saný dokument preto bude možné použiť výlučne v elektronickej forme 
v rámci elektronickej komunikácie.

Na podpísanie elektronického dokumentu musí mať podpisujúca osoba 
k dispozícii nasledujúce nástroje:

• súkromný kľúč, uložený na bezpečnom zariadení,
• verejný kľúč, patriaci k súkromnému kľúču, na ktorý bol vydaný 

akreditovanou certifikačnou autoritou kvalifikovaný certifikát,
• Kvalifikovaný certifikát, prostriedok na vyhotovenie elektronic-

kého podpisu certifikovaný Národným bezpečnostným úradom 
Slovenskej republiky

• Časová pečiatka

Súkromný a verejný kľúč sa zvyknú označovať aj pojmom kryptografic-
ké kľúče.

Sú dve možnosti ako získať tieto prostriedky na vytvorenie KEP, a to buď 
zakúpením komerčnej aplikácie od niektorého zo schválených poskyto-
vateľov, tzv. akreditovanej certifikačnej autority alebo priamo pri vyda-
ní občianskeho preukazu s elektronickým čipom (e-ID karty)resp. kedy-
koľvek po jeho vydaní.

7.2. VYTVORENIE KVALIFIKOVANÉHO 
ELEKTRONICKÉHO PODPISU 
PROSTREDNÍCTVOM KOMERČNEJ APLIKÁCIE

V porovnaní s vytvorením KEP na základe kvalifikovaného certifikátu 
vydaného spolu s občianskym preukazom má elektronické podpisova-
nie dokumentov prostredníctvom komerčnej aplikácie podstatne širšie 
využitie. Zakúpením komerčnej aplikácie pre vytvorenie KEP má pod-
pisovateľ v podstate neobmedzené možnosti podpisovania. To zname-
ná, že po dobu trvania platnosti vydaného certifikátu môže podpisovať 
akékoľvek dokumenty (samozrejme len pri dodržaní technických pred-
pokladov ako je napr. predpísaný formát súboru a pod.), bez ohľadu na 

KVALIFIKOVANÝ ELEKTRONICKÝ PODPIS



99КВАЛІФІКОВАНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДПИС

Таким чином, завдяки KEП авторизовані документи (тобто, підписані 
посередництвом KEП) мають таке ж значення як і стандартні 
паперові документи, підписані вручну. Електронний підпис це 
тільки електронні дані, тому на відміну від власноручного підпису, 
не буде на електронному документі безпосередньо відображатися. 
Тому, у випадку, якщо в такий спосіб підписаний документ буде 
надрукований,  він втрачає дію підписаного документу. Саме тому 
електронно підписаний документ використовуватиметься тільки в 
електронній формі в рамках електронного способу зв’язку.

Для підписання електронного документу особа, яка його підписує, 
повинна володіти наступними інструментами:

• особистий ключ, який зберігається на безпечному механізмі,
• відкритий ключ, який належить до особистого ключа, на 

який було видано акредитованим органом зі сертифікації 
кваліфікований сертифікат,

• кваліфікований сертифікат, засіб для виготовлення 
електронного підпису, сертифікований Управлінням Словацької 
Республіки з питань національної безпеки 

• печатка часу

Особистий та відкритий ключі зазвичай ще означені поняттям 
«криптографічні ключі».

Існують два способи, як отримати ці засоби для створення KEП, або 
шляхом придбання комерційного додатку одного із затверджених 
постачальників, так званого акредитованого сертифікаційного 
органу або ж безпосередньо при отриманні документу, що засвідчує 
особу з електронним чіпом (e-ID карти) відповідно, в будь-який час 
після його отримання.

7.2. СТВОРЕННЯ КВАЛІФІКОВАНОГО 
ЕЛЕКТРОННОГО ПІДПИСУ ПОСЕРЕДНИЦТВОМ 
КОМЕРЦІЙНОГО ДОДАТКУ

У порівнянні зі створенням КЕП на основі кваліфікованої сертифіката, 
виданого разом з посвідченням особи, електронне підписування 
документів посередництвом комерційного додатку має набагато 
ширше використання. Купівля комерційного додатку для створення 
КЕП для власника підпису, по суті, надає  необмежені можливості 
підписання. Це означає, що протягом всього терміну дії сертифіката 
може підписувати будь-які документи (звичайно, тільки відповідно 
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to, o aký dokument ide a komu bude v rámci elektronickej komunikácie 
doručený. Podpisovateľ tak okrem úradných podaní a predpísaných for-
mulárov na Ústrednom portáli verejnej správy bude môcť opatriť kva-
lifikovaným elektronickým podpisom aj iné dokumenty určené na po-
užitie na súkromné účely (napríklad kúpna zmluva, čestné vyhlásenie, 
plnomocenstvo a pod.). To v prípade vytvorenia KEP výlučne s využitím 
občianskeho preukazu bez komerčnej aplikácie nie je možné. Ako vy-
tvoriť KEP prostredníctvom občianskeho preukazu a v akých situáciách 
ho možno využiť bude bližšie popísané v kapitole 6.3..

7.2.1. Súkromný kľúč pre vytvorenie KEP

Súkromný, tzv. podpisovací kľúč je jedinečný kód, ktorý vlastní iba pod-
pisovateľ. Tento kľúč je bezpečne uložený na špeciálnom technickom za-
riadení a proti zneužitiu je chránený zadaním hesla PIN. Týmto bezpeč-
nostným zariadením je buď token alebo čipová karta (napr. Občiansky 
preukaz s čipom). Pre vytvorenie KEP sa najskôr s využitím matematic-
kej funkcie vyhotoví akýsi odtlačok dokumentu, prostredníctvom ktoré-
ho sa s pomocou súkromného kľúča a druhej (podpisovacej) matematic-
kej funkcie „vypočíta“ finálny elektronický podpis.

Vďaka tomuto postupu bude elektronický podpis na príslušnom doku-
mente vždy rovnaký, bez ohľadu na to, koľkokrát príslušný (nepodpísa-
ný) dokument nanovo podpíšete, pokiaľ ho budete podpisovať pomocou 
toho istého súkromného kľúča. Ak by sa ktokoľvek pokúsil podpísať to-
tožný dokument prostredníctvom vlastného súkromného kľúča, nikdy 
ním nevytvorí rovnaký elektronický podpis. Práve týmto spôsobom sa 
zabezpečuje autenticita podpisu a nepopierateľnosť podpisovateľa.

7.2.2. Verejný kľúč pre overenie KEP

Verejný, tzv. Overovací kľúč slúži na overenie platnosti resp. správnosti 
vytvoreného podpisu. Je uložený v kvalifikovanom certifikáte a dostup-
ný komukoľvek za účelom overenia už vytvorených podpisov. Aj napriek 
tomu, z neho ale nie je možné vypočítať súkromný kľúč, takže bezpeč-
nosť podpisovateľa ostáva zachovaná. Ku každému súkromnému pod-
pisovaciemu kľúču existuje práve jeden verejný overovací, dohromady 
tak tvoria jedinečný kľúčový pár.

KVALIFIKOVANÝ ELEKTRONICKÝ PODPIS
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до технічних вимог, такими, як  запропонований формат файлу та 
ін.), незалежно від того, про який документ йдеться і кому в межах 
електронної комунікації він буде надісланий. Власник підпису, 
таким чином, окрім офіційних заявок тa запропонованих форм 
на Центральному порталі державного управління, буде в змозі 
проставити електронний підпис і на інших документах, що призначені 
для особистого користування (наприклад, договір купівлі-продажу, 
заява - афідевіт, довіреність і т.д.).  У випадку створення KEП виключно 
з використанням посвідчення особи без комерційного додатку не є 
можливим. Як створити KEП посередництвом посвідчення особи тa 
в яких ситуаціях він може бути використаний детальніше описано в 
розділі 6.3.

7.2.1. Особистий ключ для створення KEП
Особистий, так званий ключ підпису є унікальним кодом, яким 
володіє тільки власник підпису. Цей ключ надійно зберігається на 
спеціальному технічному пристрої і проти зловживання захищений 
шляхом введення PIN-коду. Даним пристроєм безпеки являється 
або ж символ, або чіпова карта (наприкл., посвідчення особи з 
чіпом).  Для створення KEП спочатку за допомогою математичної 
функції складеться свого роду відбиток документу, за допомогою 
якого з використанням особистого ключа та другої (підписуваної) 
математичної функції буде «обчислений» остаточний електронний 
підпис.

Завдяки цій процедурі електронний підпис на відповідному документі 
буде завжди однаковий, незалежно від  того, скільки разів відповідний 
(непідписаний) документ повторно підпишете, до тих пір, поки його 
будете підписувати за допомогою того самого особистого ключа. У 
випадку, якщо хто-небудь спробує підписати ідентичний документ 
посередництвом власного особистого ключа, ніколи ним не створить 
такий самий електронний підпис. Саме таким способом гарантується 
достовірність підпису та справжність власника підпису.

7.2.2. Відкритий ключ для автентифікації KEП
Відкритий, так званий ключ автентифікації використовується для 
перевірки дійсності, відповідно, правильності створеного підпису. Він 
зберігається в кваліфікованому сертифікаті і доступний будь-кому з 
метою перевірки вже створених підписів. Незважаючи на це, з нього 
неможливо обчислити особистий ключ, отож, безпека власника 
підпису залишається збережена. До кожного особистого ключа на 
підпис існує тільки один відкритий для підтвердження, які разом 
формують унікальну пару ключів.
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7.2.3. Kvalifikovaný certifikát pre vytvorenie KEP

Kvalifikovaný certifikát je elektronický dokument, ktorým vydavateľ 
certifikátu potvrdzuje, že verejný kľúč uvedený v certifikáte skutočne 
patrí osobe, ktorej bol tento certifikát vydaný, teda držiteľovi certifikátu. 
Tento certifikát je určený výlučne pre potreby vytvárania a overovania 
KEP a možno ho vydať len pre fyzickú osobu. Certifikát musí byť vyda-
ný a uložený na bezpečnom zariadení (SSCD - Secure Signature Creation 
Device) ktoré musí byť certifikované Národným bezpečnostným úradom 
Slovenskej republiky .

Pozor, platnosť kvalifikovaného certifikátu elektronického podpisu je ča-
sovo obmedzená, preto pokiaľ chce fyzická osoba aj v budúcnosti pod-
pisovať elektronické dokumenty prostredníctvom KEP, je nevyhnutné si 
platnosť prolongovať resp. obnoviť.

Existujú dve možnosti ako získať kvalifikovaný certifikát, buď prostred-
níctvom akreditovanej certifikačnej autority (viď. kapitolu 6.3.) alebo spo-
lu s občianskym preukazom s elektronickým čipom, buď pri jeho vydaní 
alebo kedykoľvek potom.

7.2.3.1. Uznávanie zahraničných kvalifikovaných 
certifikátov

Zákon o elektronickom podpise upravuje tiež pravidlá pre uznávanie 
zahraničných certifikátov resp. zahraničných kvalifikovaných certifiká-
tov. S tým súvisí aj rozhodnutie Európskej komisie 2009/767/ES, ktorým 
sa ustanovujú opatrenia na uľahčenie postupov elektronickými spôsob-
mi prostredníctvom „miest jednotného kontaktu“ podľa smernice Európ-
skeho parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu, 
ktoré nadobudlo účinnosť dňa 28. decembra 2009. Počnúc týmto dňom 
sú orgány verejnej moci povinné automaticky uznávať aj kvalifikované 
certifikáty vydané zahraničnými poskytovateľmi certifikačných služieb 
(akreditovanými certifikačnými autoritami), pokiaľ ide o poskytovateľov 
z členských krajín EÚ, a to za predpokladu, že príslušná členská krajina 
zverejnila národný zoznam dôveryhodných poskytovateľov, tzv. Trusted 
List – TL, a vydavateľ kvalifikovaného certifikátu je v tomto zozname 
uvedený. Kvalifikovaný certifikát vydaný takýmto poskytovateľom sa 
stáva rovnoprávnym certifikátu vydanému v Slovenskej republike, to 
znamená, že bude mať rovnakú právnu účinnosť.
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7.2.3. Кваліфікований сертифікат для створення KEП
Кваліфікований сертифікат являє собою електронний документ, яким 
видавець сертифікату підтверджує, що відкритий ключ, вказаний в 
сертифікаті дійсно належить людині, якій був виданий сертифікат, 
тобто власникові сертифікату. Даний сертифікат призначений 
виключно для необхідності створення та перевірки KEП, він може 
бути виданий тільки фізичній особі. Сертифікат повинен бути 
виданий та зберігатися на захищеному пристрої (SSCD - SecureSigna-
tureCreation Device), який повинен бути сертифікований Управлінням 
Словацької Республіки з питань національної безпеки .

Увага, дійсність кваліфікованого сертифікату електронного 
підпису обмежена в часі, так що, якщо людина хоче в майбутньому 
підписувати електронні документи через КЕП, необхідно продовжити 
термін дії, відпов., поновити.

Існують два способи як отримати кваліфікований сертифікат, або 
через акредитований орган зі сертифікації (див. розділ 6.3.) або 
за допомогою посвідчення особи з електронним чіпом, при його 
отриманні чи будь-коли потім.

7.2.3.1. Визнання іноземних кваліфікованих 
сертифікатів

Закон про електронний підпис також передбачає правила визнання 
іноземних сертифікатів відповідно, іноземних кваліфікованих 
сертифікатів. З цим пов'язане також і рішення Європейської комісії 
2009/767/ES, яке регулює заходи щодо полегшення процедури 
електронними методами посередництвом «точок окремого контакту» 
згідно директиви Європейського парламенту та Ради 2006/123/ES 
про послуги на внутрішньому ринку, яка вступила в силу 28 грудня 
2009 року. З цієї дати органи державного управління зобов'язані 
автоматично визнавати і кваліфіковані сертифікати, видані 
іноземними постачальниками послуг зі сертифікації (акредитовані 
центри сертифікації), щодо постачальників з країн-членів ЄС, 
і це за умови, що відповідна держава-учасниця оприлюднила 
національний список надійних постачальників, так званий Trusted 
List – TL, і видавець кваліфікованого сертифікату знаходиться в цьому 
списку. Кваліфікований сертифікат виданий таким постачальником 
вважається рівним сертифікату, виданим Словацькою Республікою, 
це означає, що він має таку ж юридичну силу.
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Európska komisia zverejňuje vlastný zoznam odkazov na všetky pub-
likované národné zoznamy dôveryhodných poskytovateľov členských 
krajín EÚ na stránke:

https://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/trusted-
list/tl-hr.pdf

a v strojovo čitateľnej forme na stránke:

https://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/trusted-
list/tl-mp.xml

7.2.4. Časová pečiatka

Časovú pečiatku nemožno stotožňovať s dobou platnosti kvalifikované-
ho certifikátu. Časová pečiatka predstavuje časový údaj o tom, kedy bol 
KEP na konkrétnom dokumente vytvorený. Časová pečiatka musí byť vy-
hotovená dôveryhodným zdrojom času, tzv. serverom časových pečia-
tok, ktorý garantuje, že bola vytvorená s použitím presného času. Preto 
nestačí, aby na vyhotovenie časovej pečiatky bol použitý systémový čas 
počítača podpisovateľa. Ak podpis neobsahuje časovú pečiatku, v takom 
prípade sa overuje k systémovému času počítača.

Táto pečiatka sa nemusí povinne vkladať do každého dokumentu, v nie-
ktorých prípadoch ju do dokumentu vloží priamo konajúci orgán ve-
rejnej moci, napr. pri návrhoch na zápis, zmenu alebo výmaz údajov 
v Obchodnom registri Slovenskej republiky, tento časový údaj vloží do 
dokumentu priamo registrový súd po tom, čo bol súdu uhradený prís-
lušný súdny poplatok. Avšak aj v takom prípade je nevyhnutné, aby mal 
podpisovateľ dokumentu platný kvalifikovaný certifikát nielen v čase 
podpísania dokumentu, ale aj v čase vloženia časovej pečiatky orgánom 
verejnej moci. 

Opačným prípadom sú súdne podania, pri ktorých je vloženie časovej 
pečiatky povinné. Tieto dokumenty sa môžu použiť aj po skončení plat-
nosti kvalifikovaného certifikátu. Platnosť certifikátu je umelo nahrade-
ná práve vloženou časovou pečiatkou, ktorá garantuje platnosť podpisu 
aj po skončení platnosti certifikátu, bez ohľadu na to, či si následne pod-
pisovateľ platnosť certifikátu obnoví alebo nie.
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Європейська комісія оприлюднює власний список посилань на всі 
опубліковані національні списки довірених держав-членів ЄС на 
сторінці:   

https://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/trusted-
list/tl-hr.pdf

та в машино-зчитувальній формі за посиланням:

https://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/trusted-
list/tl-mp.xml

7.2.4. Печатка часу
Печатку часу не можна прирівнювати до терміну дійсності 
кваліфікованого сертифікату. Печатка часу містить в собі часову 
інформацію про те, коли був KEП на конкретному документі 
проставлений. Печатка часу повинна бути виготовлена надійним 
джерелом часу, так званим сервером часових печаток, який гарантує, 
що вона була створена з використанням точного часу. Таким чином, 
не досить, аби для створення печатки часу був використаний час 
комп'ютерної системи власника підпису. Якщо підпис не містить 
печатку часу, в такому випадку прирівнюється до системного часу 
комп'ютера.

Ця печатка не повинна бути обов'язково проставлена на кожному 
документі, в деяких випадках її на документ проставляє безпосередньо 
діючий орган державного управління, наприкл., під час заяви для 
запису, зміни чи видалення даних в торговому реєстрі Словацької 
Республіки, цю часову мітку проставить на документі безпосередньо 
реєструючий суд після того, як суду було сплачено відповідний 
судовий збір. Однак, і в такому випадку необхідно, аби автор підпису 
документу мав дійсний кваліфікований сертифікат не тільки під час 
підписання документу, але і під час вставки печатки часу органом 
державної влади. 

Іншим випадком являються судові заяви, для яких проставлення 
печатки часу є обов’язковим. Ці документи також можуть бути 
використані після закінчення терміну дії кваліфікованого сертифіката. 
Термін дії сертифікату є штучно замінений саме проставленою 
печаткою часу, яка гарантує дійсність підпису і після закінчення 
терміну дії сертифіката, незалежно від того, чи згодом автор підпису 
термін дії сертифіката продовжить або ні.
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7.3. AKREDITOVANÁ CERTIFIKAČNÁ AUTORITA

Vydavateľom kvalifikovaného certifikátu môže byť len na to určená 
a schválená certifikačná autorita. Najvyššou, tzv. koreňovou certifikač-
nou autoritou, je Národný bezpečnostný úrad Slovenskej republiky, 
ktorý je oprávnený udeliť akreditáciu (certifikát) na vydávanie kvalifiko-
vaných certifikátov ďalším akreditovaným certifikačným autoritám. 
Tieto na základe udelenej akreditácie môžu vydávať kvalifikovaný cer-
tifikát a súkromný podpisovací kľúč fyzickým osobám, ktoré o to majú 
záujem. Táto postupnosť sa nazýva certifikačná cesta a iba elektronický 
podpis získaný od takejto akreditovanej certifikačnej autority má atri-
búty kvalifikovaného elektronického podpisu. V opačnom prípade, t.j. 
ak fyzická osoba nadobudne príslušné nástroje na podpisovanie od inej, 
než akreditovanej certifikačnej autority, išlo by len o „obyčajný“ elektro-
nický podpis, t.j. bez prívlastku „kvalifikovaný“. Takýto podpis by nemal 
potrebnú právnu vážnosť a pri elektronických podaniach by orgánmi 
verejnej moci nebol akceptovaný.

Na digitálne podpisovanie kvalifikovaným elektronickým podpisom 
(KEP) je možné používať rôzne aplikácie od rôznych poskytovateľov 
(akreditovaných certifikačných autorít). Ich zoznam vrátane ponúka-
ných produktov (aplikácií pre podpisovanie) je možné nájsť na strán-
ke Národného bezpečnostného úradu Slovenskej republiky, http://www.
nbusr.sk/doveryhodne-sluzby/certifikacia-produktov/certifikovane-pro-
dukty/aplikacie-pre-podpis-a-pecat/index.html. Jedným z týchto poskyto-
vateľov je napr. spoločnosť: Ardaco, a.s., Polianky 5, 841 01 Bratislava, 
poskytujúca podpisovacie služby cez produkt Qsign. Viac informácií 
možno nájsť na stránkach: https://store.ardaco.com/sk/ alebo http://
www.qsign.sk/. Aplikácie jednotlivých poskytovateľov podporujú rôzne 
formáty elektronických dokumentov, v závislosti od konkrétneho posky-
tovateľa. Väčšinou sú to súbory vo formáte TXT, RTF PDF, XML, TIFF, 
PNG a iné. Pokiaľ teda podpisovateľ chce elektronický dokument opatriť 
kvalifikovaným elektronickým podpisom, je potrebné aby bol tento do-
kument uložený v požadovanom formáte, v závislosti od používaného 
produktu prípadne aj požiadaviek konkrétneho orgánu verejnej moci 
alebo inštitúcie. 
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7.3. АКРЕДИТОВАНИЙ ОРГАН ЗІ СЕРТИФІКАЦІЇ 
Видавцем кваліфікованого сертифікату може бути тільки 
призначений і уповноважений для того орган зі сертифікації. 
Найвищим, так званим кореневим органом зі сертифікації,  є 
Управління з питань національної безпеки Словацької Республіки, 
який уповноважений надавати акредитацію (сертифікат) для видачі 
кваліфікованих сертифікатів іншим акредитованим органам 
зі сертифікації. Останні на основі виданої акредитації можуть 
видавати кваліфікований сертифікат та особистий ключ для підпису 
фізичним особам, які цього побажають. Ця послідовність називається 
шлях сертифікації і тільки електронний підпис, отриманий 
від такого акредитованого органу зі сертифікації має атрибути 
кваліфікованого електронного підпису. В іншому випадку, тобто якщо 
фізична особа отримає відповідні інструменти для підписування 
від іншого, аніж акредитованого органу зі сертифікації, мова йшла 
б тільки про «звичайний» електронний підпис, тобто, без додатку 
«кваліфікований». Такий підпис би не володів потрібною юридичною 
силою і при електронних поданнях органами державної влади би не 
був прийнятий.

Для цифрового підписування кваліфікованим електронним 
підписом (KEП) можуть бути використані різні додатки від різних 
постачальників (акредитованих органів зі сертифікації). Їх список, 
в тому числі, пропоновані продукти (додатки для підписування) 
можна знайти на сайті Управління Словацької Республіки з питань 
національної безпеки http://www.nbusr.sk/doveryhodne-sluzby/certifik-
acia-produktov/certifikovane-produkty/aplikacie-pre-podpis-a-pecat/index.
html. Одним з таких постачальників є  наприкл., компанія: АТ «Arda-
co», Полянки, 5, Братислава, 841 01 що надає послуги підписування 
за допомогою продукту Qsign. Більше інформації можна отримати на 
сайтах: https://store.ardaco.com/sk/ або http://www.qsign.sk/. Додатки 
окремих постачальників підтримують різні формати електронних 
документів, в залежності від конкретного постачальника. Зазвичай 
це файли у форматі TXT, RTF PDF, XML, TIFF, PNG та інші. Таким 
чином, якщо автор підпису бажає на електронному документі 
проставити кваліфікований електронний підпис, необхідно, щоб цей 
документ був збережений в потрібному форматі, в залежності від 
застосовуваного продукту або вимог конкретного органу державного 
управління чи установи .  
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7.4. VYTVORENIE KVALIFIKOVANÉHO 
ELEKTRONICKÉHO PODPISU 
PROSTREDNÍCTVOM OBČIANSKEHO  
PREUKAZU S ELEKTRONICKÝM ČIPOM

O vydanie resp. nahratie kvalifikovaného certifikátu môže občan požia-
dať už priamo pri vydaní občianskeho preukazu s elektronickým čipom 
(eID karty), ale aj dodatočne, kedykoľvek počas trvania platnosti tohto 
dokladu. O nahratie kvalifikovaného certifikátu možno požiadať na kto-
romkoľvek Okresnom riaditeľstve policajného zboru, oddelenie dokla-
dov, teda aj mimo miesta trvalého bydliska. Po vyžiadaní mu budú na 
jeho občiansky preukaz nahraté kryptografické kľúče a vydaný kvalifi-
kovaný certifikát. Vydanie certifikátu bude bezplatné s platnosťou na 
5 rokov. Každý kto si na občiansky preukaz nechá nahrať kryptografic-
ké kľúče a certifikát k tvorbe KEP obdrží k nim aj jednu čítačku kariet.

Z technického hľadiska sa tieto kryptografické kľúče a kvalifikovaný cer-
tifikát nelíšia od prostriedkov pre vytvorenie KEP prostredníctvom za-
kúpeného komerčného produktu (napr. Qsign). Rozdiel je, ako už bolo 
spomenuté, predovšetkým v možnostiach jeho využitia. Pre používanie 
občianskeho preukazu na vytvorenie KEP je ďalej potrebné zvoliť si svoj 
bezpečnostný osobný kód – BOK (viď. kapitola 3.1. Občiansky preukaz), 
PIN kód a PUK kód. BOK, ako už bolo vysvetlené v predchádzajúcich 
častiach, bude slúžiť na prihlásenie do elektronickej schránky a overe-
nie identity podpisovateľa. Na samotné podpísanie dokumentu je už ale 
potrebné zadať svoj PIN kód.

7.4.1. Bezpečnostné kódy PIN a PUK

Jedným z bezpečnostných prostriedkov pri elektronickom podpisovaní 
dokumentov je dvojfaktorová autentizácia. Tá spočíva v tom, že pod-
pisovateľ jednak vlastní občiansky preukaz s elektronickým čipom, na 
ktorom sú nahraté kryptografické kľúče a jednak pozná svoj PIN kód, 
bez ktorého vytvorenie KEP nie je možné. Práve PIN kód podpisovateľa, 
podobne ako v iných situáciách kedy sa z hľadiska bezpečnosti využíva 
zadanie osobného PIN kódu, zaisťuje ochranu občianskeho preukazu 
pred vytvorením KEP neoprávnenou osobou.

Ďalšou bezpečnostnou ochranou vytvárania KEP prostredníctvom ob-
čianskeho preukazu je limitovaný počet nesprávne zadanej hodnoty PIN 
kódu, ktorá je stanovená na tri pokusy. Po treťom nesprávnom zadaní PIN 
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7.4. СТВОРЕННЯ КВАЛІФІКОВАНИХ ЕЛЕКТРОННИХ 
ПІДПИСІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ПОСВІДЧЕННЯ 
ОСОБИ З ЕЛЕКТРОННИМ ЧІПОМ

Про видачу відпов. створення кваліфікованого сертифікату 
громадянин може попросити безпосередньо при видачі посвідчення 
особи з електронним чіпом (eID-карти), а також додатково, будь-коли 
протягом терміну дії цього документу. Про створення кваліфікованого 
сертифікату можна попросити в будь-якому Районному управлінні 
поліції, Відділ документального забезпечення, тобто і за межами 
постійного місця проживання.  Після того йому будуть на його 
посвідчення особи записані криптографічні ключі та видано 
кваліфікований сертифікат. Видача сертифікату є безкоштовною 
з терміном дії на 5 років. Кожному, кому на посвідчення особи 
запишуть криптографічні ключі та сертифікат для створення КЕП, 
отримає до них також один зчитувач карток.

З технічної точки зору ці криптографічні ключі та кваліфікований 
сертифікат не є відмінними від засобів створення КЕП за допомогою 
придбаного комерційного продукту (наприкл., Qsign). Різниця 
полягає в тому, як вже згадувалось, передусім в можливостях його 
використання. Використовуючи посвідчення особи для створення 
КЕП необхідно вибрати свій персональний код безпеки - „BOK“ 
(див. розділ 3.1. «Посвідчення особи»), PIN-код тa PUK-код. „BOK“, як 
уже було описано в попередніх частинах, слугуватиме для входу на 
електронну скриньку тa перевірки особи автора підпису. На окреме 
підписання документу вже потрібно вводити свій  PIN-код

7.4.1. Коди безпеки PIN тa PUK
Одним із засобів безпеки при електронному підписуванні документів 
є автентифікація, що складається з двох кроків. Вона полягає в тому, 
що автор підпису, з однієї сторони, є власником посвідчення особи з 
електронним чіпом, на якому записані картографічні ключі, а з іншої 
сторони, знає свій PIN-код, без якого створення КЕП не є можливим. 
Саме PIN-код автора підпису, так само як і в інших ситуаціях, коли з 
точки зору безпеки введення персонального PIN-коду, забезпечує 
захист посвідчення особи від створення КЕП не уповноваженою 
особою.

Іншим захистом безпеки створення КЕП посередництвом  
посвідчення особи є обмежена кількість неправильно введеного 
значення PIN-коду, яка обмежена трьома спробами. Після третього 
помилкового введення PIN-коду заблокується функція створення 
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kódu sa zablokuje funkcionalita vytvárania KEP (teda súkromný kľúč). 
Na jeho odblokovanie slúži práve PUK kód, ktorého zadanie je takisto 
limitované, a to desiatimi pokusmi. Počet nesprávne zadaných hodnôt sa 
ukladá priamo do karty, preto vytiahnutie karty z čítačky ani vypnutie 
počítača nemá na odblokovanie súkromného kľúča nijaký vplyv. Vynu-
lovanie počítadla nesprávne zadaných hodnôt (pokusov) je možné len 
zadaním správnej hodnoty, čo po treťom nesprávne zadanom PIN kóde 
už nie je možné, preto je podpisovateľovi k dispozícii PUK kód.

PIN kód a PUK kód si občan volí pri preberaní občianskeho preukazu 
na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru. PIN kód je tvorený šiestimi 
číselnými znakmi, PUK kód ôsmimi číselnými znakmi. Pokiaľ si podpiso-
vateľ nechce zvoliť alebo pamätať toľko rôznych číselných kombinácií, 
nie je vylúčené, aby si pre BOK a PIN kód zvolil rovnakú kombináciu 
číselných znakov.

Úplným zablokovaniu PIN kódu dôjde k nevratnému zablokovaniu časti 
karty, v ktorej sú uložené kryptografické kľúče a kvalifikovaný certifi-
kát. Odblokovať ho môže sám majiteľ občianskeho preukazu prostred-
níctvom PUK kódu. Po desiatom nesprávnom zadaní PUK dôjde aj k jeho 
zablokovaniu, v dôsledku čoho už nebude viac možné použiť kryptogra-
fické kľúče uložené na e-ID karte. Jediným riešením je v takom prípade 
obnova celej oblasti karty, ktorá ma za následok stratu dovtedy používa-
ných kľúčov. Preto pokiaľ došlo aj k zablokovaniu tohto PUK kódu alebo 
si občan PUK kód pri preberaní svojho občianskeho preukazu nezvolil, 
o odblokovanie možno požiadať len na Okresnom riaditeľstve Policajné-
ho zboru. Odblokovanie sa vykoná jedine vydaním nového kvalifikova-
ného certifikátu

PIN kód a PUK kód si možno kedykoľvek zmeniť vo svojej elektronic-
kej schránke, a to prostredníctvom na to určenej aplikácie, t.j. PIN 
manažment ZEP/EP kariet, ktorá je súčasťou aplikácie eID klient (viď. ka-
pitolu 2.3.).

7.4.2. Kvalifikovaný certifikát

Kvalifikovaný certifikát vydaný spolu s občianskym preukazom, príp. 
dodatočne po jeho vydaní, je elektronický dokument, ktorým vydavateľ 
certifikátu potvrdzuje, že verejný kľúč uvedený v tomto certifikáte sku-
točne patrí držiteľovi certifikátu, teda osobe, ktorej bol certifikát vyda-
ný. V princípe sa technicky nijako nelíši od kvalifikovaného certifikátu 
vydaného akreditovanou certifikačnou autoritou v rámci komerčného 
balíka služieb pre KEP.

KVALIFIKOVANÝ ELEKTRONICKÝ PODPIS
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KEП (тобто особистий ключ). Для того, щоб його розблокувати існує 
PUK-код, введення якого є також обмеженим, а саме, десятьма 
спробами. Кількість неправильно введених значень зберігається 
безпосередньо на карті, тому витягування карти зі зчитувача, ані 
вимкнення комп’ютера не впливає на розблокування особистого 
ключа. Анулювання обчислювача неправильно введених значень 
(спроб) можливе тільки шляхом введення правильного значення, що 
після третього помилкового введення PIN-коду не є можливим, тому 
авторові підпису доступний PUK-код.

PIN-код тa PUK-код громадянин обирає при отриманні посвідчення 
особи в Районному управлінні поліції. PIN-код складається з шести 
цифрових символів, PUK-код з восьми цифрових знаків. Якщо власник 
підпису не бажає обирати або запам’ятовувати таку кількість різних 
комбінацій з чисел, не виключено, аби для „BOK“ тa PIN-коду він обрав 
однакову комбінацію кодів з чисел.

При повному заблокуванні PIN-коду відбудеться незворотне 
заблокування частини карти, яка зберігає криптографічні ключі 
та кваліфікований сертифікат. Розблокувати його може тільки сам 
власник посвідчення особи за допомогою PUK-коду. Після десятого 
хибного введення PUK також буде заблокований, в результаті 
чого не буде можливе використання криптографічних ключів, 
які зберігаються на e-ID карті. Єдиним рішенням в цьому випадку 
є відновлення усієї площі карти, що призведе до втрати раніше 
використовуваних ключів. Тому, якщо навіть заблокували PUK-код 
або ж громадянин PUK-код при отриманні свого посвідчення особи 
не обрав, розблокувати можна буде тільки в Районному управлінні 
поліції. Розблокування здійснюється тільки шляхом видачі нового 
кваліфікованого сертифікату.

PIN-код тa PUК-код можна в будь-який час змінити на своїй 
електронній скриньці, а саме за допомогою спеціального додатку, 
тобто PIN управління ZEP/EP карт, які є частиною додатку «eID клієнт» 
(див. розділ 2.3.).

7.4.2. Кваліфікований сертифікат
Кваліфікований сертифікат, виданий разом з посвідченням особи, 
або ж додатково після його видачі, це електронний документ, за 
допомогою якого видавець сертифікату підтверджує, що відкритий 
ключ, вказаний в цьому сертифікаті, дійсно належить власникові 
сертифікату, тобто особі, якій був виданий сертифікат. В принципі, 
технічно він нічим не відрізняється від кваліфікованого сертифіката, 
виданого акредитованим органом зі сертифікації в межах 
комерційного пакету послуг для КЕП.
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Existuje tiež možnosť zrušiť kvalifikovaný certifikát, najmä pre prípad 
straty či krádeže eID karty, ak má jej majiteľ podozrenie, že niekto iný 
má k dispozícii jeho eID kartu, a tak môže zneužiť jeho identitu a v jeho 
mene si môže vytvoriť KEP, pravdaže iba za predpokladu, že dotyčná 
osoba pozná príslušné bezpečnostné kódy (BOK, PIN) majiteľa tohto ob-
čianskeho preukazu. Bez znalosti týchto bezpečnostných kódov zneuži-
tie čipu na občianskom preukaze pre účely vytvorenia KEP nie je možné. 
Stratu alebo odcudzenie je potrebné okamžite nahlásiť na najbližšom 
Okresnom riaditeľstve Policajného zboru, ktoré na základe tohto ozná-
menia pre daný doklad automaticky zruší možnosť elektronickej iden-
tifikácie pri internetovej komunikácii s verejnou správou. Pri zaevido-
vaní straty alebo odcudzenia občianskeho preukazu bude automaticky 
zablokovaný BOK.

V prípade, že je na občianskom preukaze s čipom uložený kvalifikovaný 
certifikát, o jeho zrušenie možno v prípade straty či odcudzenia občian-
skeho preukazu požiadať len osobne na ktoromkoľvek Okresnom riadi-
teľstve Policajného zboru, oddelení dokladov. Pokiaľ ide o kvalifikovaný 
certifikát vydaný akreditovanou certifikačnou autoritou po zakúpení 
komerčného balíka služieb pre elektronické podpisovanie prostredníc-
tvom KEP, o zrušenie tohto certifikátu je potrebné požiadať certifikačnú 
autoritu, ktorá príslušný certifikát vydala.

V budúcnosti by mala byť dostupná tiež možnosť požiadať o zrušenie cer-
tifikátu elektronicky, prostredníctvom príslušnej služby e-Government 
dostupnej v elektronickej schránke. Možnosť elektronickej žiadosti pri-
chádza do úvahy napríklad v prípadoch ak fyzická osoba nepodnikateľ 
nemá záujem ďalej využívať občiansky preukaz na elektronické podpi-
sovanie dokumentov, alebo ak ide o fyzickú osobu, ktorá využívala ob-
čiansky preukaz pri výkone funkcie štatutárneho orgánu, a táto funkcia 
jej zanikla.

Z hľadiska bezpečnosti je preto vhodné mať svoj preukaz dôkladne ulo-
žený mimo dosahu iných osôb. Neumožniť cudzím osobám nakladať 
s týmto preukazom a už vôbec im neprezrádzať svoje bezpečnostné kódy, 
ani keď o to požiadajú. Opätovne zdôrazňujeme, že bezpečnostné kódy 
slúžia na overenie identity konkrétnej osoby, t.j. majiteľa preukazu, pre-
to nie je dôvod, aby tieto kódy poznal niekto ďalší. Pokiaľ je potrebné si 
kódy zapísať, nie je vhodné mať pomôcku s týmito informáciami uscho-
vanú spolu s dokladom, keďže v prípade straty, či odcudzenia by takto 
ľahko mohlo dôjsť k ich zneužitiu.

KVALIFIKOVANÝ ELEKTRONICKÝ PODPIS



113КВАЛІФІКОВАНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДПИС

Існує також можливість скасування кваліфікованого сертифікату, 
особливо в разі втрати або крадіжки eID карти, якщо її власник 
підозрює, що хто-небудь інший має доступ до його eID карти, 
і, таким чином, може використати його ім'я та від його імені 
створити КЕП, звичайно, тільки за припущення, що дотичній 
особі відомі відповідні коди безпеки („BOK“, PIN) власника даного 
посвідчення особи. Без знання цих кодів безпеки зловживання чіпу 
на посвідченні особи з метою створення КЕП не представляється 
можливим. Про втрату або крадіжку необхідно негайно повідомити в 
найближчому Районному управлінні поліції, яке на основі цієї заяви 
для даного документу автоматично скасує можливість електронної 
ідентифікації під час комунікації в інтернеті з державною 
адміністрацією. При реєстрації втрати або крадіжки посвідчення 
особи буде автоматично заблокований „BOK“.

У випадку, якщо на посвідченні особи з чіпом зберігається 
кваліфікований сертифікат, про його скасування можна, у випадку 
втрати чи крадіжки посвідчення особи, попросити тільки особисто 
в будь-якому Районному управлінні поліції, відділ документального 
забезпечення. Що стосується кваліфікованого сертифіката, 
виданого акредитованим органом зі сертифікації після придбання 
комерційного пакету послуг для електронних підписів за допомогою 
КЕП, про скасування цього сертифіката потрібно повідомити орган зі 
сертифікації, який видав даний сертифікат.

В майбутньому би мала бути доступна можливість подання 
запиту про скасування сертифікату електронним шляхом, 
посередництвом відповідної послуги e-Government доступної в 
електронній скриньці. Можливість електронної заяви приймається 
до уваги, наприкл., у випадках, коли фізична особа не підприємець 
не зацікавлена в подальшому використанні посвідчення особи для 
електронного підписування документів, або, якщо фізична особа, яка 
використовувала посвідчення особи в якості статутного органу, і з 
даної функції була знята.

З точки зору безпеки, тому доцільно своє посвідчення ретельно 
зберігати подалі від інших осіб. Не допускати чужим особам 
розпоряджатися даним посвідченням, тим паче, не розголошувати 
їм свої коди безпеки, навіть, якщо вони про це прохають. Знову ж 
таки наголошуємо, що коди безпеки служать для перевірки особи 
конкретної людини, тобто, власника посвідчення, тому немає підстав, 
аби ці коди знав хто-небудь інший.  Якщо вам потрібно коди записати, 
не доцільно мати дану інформацію сховану поряд з документом, 
оскільки, у випадку втрати або крадіжки, може бути легко призвести 
до  їх зловживання.
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7.4.3. Softvérové vybavenie pre elektronické 
podpisovanie a prezeranie 
dokumentov – aplikácia D.Signer/XAdES. 
a aplikácia D.Viewer

Pre zhrnutie ešte raz uvádzame, že na elektronické podpisovanie do-
kumentov prostredníctvom občianskeho preukazu v rámci využívania 
elektronických služieb na Ústrednom portáli verejnej správy je potreb-
né:

• vlastniť občiansky preukaz vybavený elektronickým čipom 
a kompatibilnú čítačku kariet

• požiadať o nahratie kryptografických kľúčov a vydanie 
kvalifikovaného certifikátu

• zvoliť si bezpečnostné kódy (BOK, PIN, PUK)
• nainštalovať si aplikáciu eID klient

Po absolvovaní týchto krokov je na účely vytvorenia KEP potrebné stiah-
nuť si ešte balíček aplikácií pre tvorbu KEP, najmä aplikáciu pre podpiso-
vanie prostredníctvom KEP (D.Signer/XadES) a aplikáciu pre prezeranie 
elektronických dokumentov opatrených kvalifikovaným elektronickým 
podpisom (D.Viewer).

Klientské aplikácie pre tvorbu KEP a autorizáciu elektronických podaní 
sú dostupné v dvoch verziách, a to pre platformu JAVA alebo platformu 
.NET. Obe aplikácie ponúkajú rovnakú funkčnosť avšak pri niektorých 
starších špecializovaných portáloch orgánov verejnej správy sa môže 
stať, že budú podporovať iba verziu .NET. Portál www.slovensko.sk 
plne podporuje obe dostupné verzie. Pre prácu vo webových prehliada-
čoch, ktoré nepodporujú technológie NPAPI, ako je napríklad prehliadač 
Google Chrome, je nevyhnutné si inštalovať aplikáciu D.Launcher.

Aplikácia D.Viewer slúži na prezeranie dátových štruktúr slúžiacich na 
elektronickú výmenu dát, inými slovami na otváranie a prezeranie elek-
tronických podaní alebo rozhodnutí vrátane príloh podpísaných KEP. 
Pokiaľ majiteľ elektronickej schránky nemá inštalovanú túto aplikáciu, 
nebude schopný otvárať dokumenty podpísané KEP, ktoré tvoria prílohu 
jednotlivých správ doručených do elektronickej schránky (napr. súdne 
a úradné rozhodnutia, výzvy a i.), ako ani dokumenty, ktoré sám podpí-
sal prostredníctvom KEP.

KVALIFIKOVANÝ ELEKTRONICKÝ PODPIS
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7.4.3. Програмне забезпечення для 
електронного підписування та перегляду 
документів  – додаток D.Signer/XAdES. та 
додаток D.Viewer

Підбиваючи підсумки ще раз повідомляємо, що для електронного 
підписування документів посередництвом посвідчення особи в 
межах використання електронних послуг на Центральному порталі 
державної адміністрації необхідно:

• бути власником посвідчення особи, яку оснащене 
електронним чіпом, сумісним зі зчитувачем карт 

• подати заяву про створення криптографічних ключів та 
видачу кваліфікованого сертифікату 

• обрати коди безпеки („BOK“, PIN, PUK)
• встановити додаток «eID клієнт»

Після виконання цих кроків з метою створення KEП необхідно 
завантажити також пакет додатків для створення KEП, особливо, 
додаток для підписування за допомогою KEП (D.Signer/XadES) і додаток 
для перегляду електронних документів, завірених кваліфікованим 
електронним підписом (D.Viewer).

Клієнтські додатки для створення KEП тa авторизації електронного 
подання доступні в двох версіях, а саме, для платформи JAVA або ж 
платформи .NET. Обидва додатки пропонують ті ж функції, але деякі 
старші спеціалізовані портали органів державної адміністрації 
можуть підтримувати тільки версію .NET. Портал www.slovensko.sk 
повністю підтримує обидві версії. Для роботи в веб-браузерах, які не 
підтримують NPAPI технології, як, наприклад, браузер Google Chrome, 
необхідно встановити додаток D.Launcher.

Додаток D.Viewer служить для перегляду структур даних, які 
використовуються для електронного обміну даними, іншими 
словами, щоб відкрити і переглянути електронне подання або ж 
рішення, разом з додатками до нього, підписаних КЕП. У випадку, якщо 
власник електронної скриньки не має цього встановленого додатку, 
він не матиме можливість відкривати документи, підписані KEП, які 
творять додаток окремих повідомлень, надісланих на електронну 
скриньку (наприкл., судові та офіційні рішення, повістки та ін.), так 
само як і документи, підписані ним самим через КЕП.
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Aplikácia D.Signer/XadES je určená na vytváranie KEP vo formáte XA-
dES, ktorý slúži na autorizáciu elektronických podaní a elektronických 
úradných dokumentov. Táto aplikácia je certifikovaná Národným bez-
pečnostným úradom Slovenskej republiky a pri tvorbe KEP využíva 
bezpečné zariadenie pre vyhotovovanie elektronického podpisu tzv. 
SSCD – Secure Signature Creatine Device, ktorým je občiansky preukaz 
s čipom (eID karta) ale aj iné schválené čipové karty ako Starcos a pod., 
ktorých zoznam možno nájsť na stránke http://www.nbusr.sk/dovery-
hodne-sluzby/certifikacia-produktov/certifikovane-produkty/zariade-
nia-pre-podpis-a-pecat-qscd/index.html .

Aplikácia D.Launcher umožňuje vytvárať KEP v internetových prehlia-
dačoch Google Chrome (prípadne Chromium), Opera, Mozilla Firefox, 
Safari (len na Mac OS X) a MS Edge (teda v prehliadačoch nepodporujú-
cich technológie NPAPI, resp. ActiveX).Aplikácia D.Launcher zabezpečí 
vytvorenie prepojenia a zabezpečenie komunikácie medzi webstránkou 
prehliadača a dostupnými aplikáciami pre KEP.

Pre jednoduchú a bezproblémovú tvorbu elektronických podaní a ich 
autorizáciu prostredníctvom KEP preto odporúčame využívať interneto-
vý prehliadač Internet Explorer v aktuálnej verzii.

Aplikácia D.Signer Tools obsahuje komponenty určené na vytváranie 
nadstavbových dátových štruktúr obsahujúcich KEP, a to:

• komponent D.SigXAdES Extender, ktorý slúži na vytváranie 
nadstavbových dátových štruktúr obsahujúcich KEP od zložených 
podpisov až po štruktúry elektronických podaní,

• komponent ASiCFactory určený na podporu vytvárania a spraco-
vania ASIC kontajnera v baseline profile, ktorý slúži pre spojenie 
štruktúr elektronických podpisov a podpísaných dátových objek-
tov.

Klientske aplikácie pre KEP (D.Signer/XAdES, D.Viewer, D.SignerTools) sú 
k dispozícii pre operačné systémy MS Windows (.NET aj Java), GNU/Li-
nux (len Java) a Mac OS X (len Java). Aplikácia D.Launcher je k dispozícii 
pre všetky uvedené operačné systémy. Operačné systémy pre smartfóny 
a tablety (napr. Android alebo iOS) nie sú podporované, keďže v súčas-
nosti nie sú k dispozícii potrebné knižnice a certifikované bezpečné za-
riadenia pre vyhotovovanie KEP (SSCD – Secure Signature Creatine Devi-
ce), ktoré by umožňovali implementáciu podpisovania KEP na takýchto 
operačných systémoch v súlade s požiadavkami platnej legislatívy.

KVALIFIKOVANÝ ELEKTRONICKÝ PODPIS
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Додаток D.Signer/XadES призначений для створення KEП формату 
XAdES, який використовується для авторизації електронного подання 
тa електронних офіційних документів. Цей додаток сертифіковано 
Управлінням з питань національної безпеки Словацької Республіки 
та при створенні KEП використовує безпечний пристрій для 
створення електронного підпису, так званого SSCD – SecureSignatureC-
reatine Device, яким є посвідчення особи з чіпом (eID карта), а також 
інші затверджені чіпові карти, такі як Starcos та ін., список яких 
можна знайти за адресою http://www.nbusr.sk/doveryhodne-sluzby/
certifikacia-produktov/certifikovane-produkty/zariadenia-pre-podpis-a-pe-
cat-qscd/index.html .

Додаток D.Launcher дозволяє створювати KEП у веб-браузерах 
Google Chrome (або Chromium), Opera, Mozilla Firefox, Safari (тільки 
на Mac OS X) тa MS Edge (тобто браузери, які не підтримують NPAPI 
технології, відпов., ActiveX). Додаток D.Launcher забезпечує створення 
підключення тa зв’язок між веб-сайтом браузера тa доступними 
додатками для KEП.

Для зручного та безпроблемного створення електронного подання та 
його авторизацію за допомогою КЕП рекомендуємо використовувати 
веб-браузер Internet Explorer останньої версії.

Додаток D.SignerTools містить компоненти, призначені для створення 
складніших структур даних, що містять KEП, а саме:

• компонент D.SigXAdESExtender, який служить для створення 
структур даних, що мають надбудову, а також містять КЕП від 
складених підписів до структур електронного подання,

• компонент ASiCFactory, призначений для підтримки створення 
та обробки ASIC контейнера на базовому профілі, який служить 
для підключення структур електронних підписів та підписаних 
об’єктів даних.

Клієнтські додатки для KEП (D.Signer/XAdES, D.Viewer, D.Signer-
Tools) доступні для операційних систем MS Windows (.NET і Java), 
GNU/Linux (тільки Java) та Mac OS X (тільки Java). Додаток D.Launch-
er доступний для всіх перерахованих вище операційних систем. 
Операційні системи для смартфонів і планшетів (наприкл., Android 
або iOS) не підтримуються, оскільки, в даний час немає доступу до 
необхідних бібліотек та сертифікованого безпечного обладнання 
для виготовлення KEП (SSCD – SecureSignatureCreatineDevice), які б 
дозволили здійснення процесу підписання KEП на даних операційних 
системах відповідно до вимог чинного законодавства.
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Potrebné softvérové vybavenie a príslušné ovládače sú spravidla do-
stupné na internetových stránkach príslušnej akreditovanej certifikač-
nej autority, ktorá užívateľovi vydala kvalifikovaný certifikát. Aplikácie 
k občianskemu preukazu s čipom je možné stiahnuť bezplatne na strán-
ke: https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie/ alebo https://eidas.minv.
sk/TCTokenService/download/

7.5. AKO UROBIŤ ELEKTRONICKÉ PODANIE 
S VYUŽITÍM KEP

Pokiaľ užívateľ absolvoval celý doposiaľ uvedený postup, t.j. disponuje 
občianskym preukazom s čipom a čítačkou kariet, má vydaný kvalifiko-
vaný certifikát na podpisovanie prostredníctvom KEP a nahraté krypto-
grafické kľúče, má stiahnuté a nainštalované potrebné aplikácie, môže 
začať s elektronickým podpisovaním dokumentov. Pre základnú orien-
táciu a pochopenie uvádzame ako príklad postup pri najbežnejšom elek-
tronickom podaní v rámci elektronickej služby „Všeobecná agenda“, pri 
ktorom sa vyžaduje povinná autorizácia prostredníctvom KEP. 

Služba všeobecnej agendy predstavuje podanie, ktoré nie je možné uro-
biť anonymne, práve z dôvodu jeho povinnej autorizácie prostredníc-
tvom KEP. Umožňuje vytvoriť podanie vyplnením na to určeného formu-
lára, ktoré podávajúci odošle zvolenému orgánu verejnej moci. Službu 
všeobecnej agendy možno v súčasnosti využiť pri každom orgáne verej-
nej moci, ktorý má zriadenú elektronickú schránku. Prostredníctvom tej-
to služby možno na príslušný orgán podať napr. žiadosť, sťažnosť, podnet 
a i.

Opätovne zdôrazňujeme, že pri elektronických podaniach dostupných 
na portáli www.slovensko.sk, ktoré vyžadujú autorizáciu prostredníc-
tvom KEP postačuje mať inštalovanú aplikáciu D.Signer/XAdES. Pozor si 
treba dávať pri podaniach na obchodný register a podpisovaní príloh pri 
elektronických službách jednotných kontaktných miest, ktorých úlohu 
plnia Okresné úrady, odbory živnostenského podnikania. Pri elektronic-
kej komunikácii s uvedenými orgánmi je na vytvorenie KEP nevyhnutná 
komerčná aplikácia požadovaná Ministerstvom spravodlivosti Sloven-
skej republiky a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, t.j. napr. 
produkt Qsign.

KVALIFIKOVANÝ ELEKTRONICKÝ PODPIS
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Необхідне програмне забезпечення та відповідні драйвери, як 
правило, доступні на веб-сайтах відповідного акредитованого орану 
зі сертифікації, який видав кваліфікований сертифікат користувачеві. 
Додатки до посвідчення особи з чіпом можна завантажити 
безкоштовно на сайтах: https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie/ або  
https://eidas.minv.sk/TCTokenService/download/

7.5. ЯК ЗДІЙСНИТИ ЕЛЕКТРОННЕ ПОДАННЯ З 
ВИКОРИСТАННЯМ KEП

У випадку, якщо користувач попередньо виконав усі описані до 
тепер кроки, тобто, володіє посвідченням особи з чіпом і зчитувачем 
карт, отримав кваліфікований сертифікат для підписування за 
допомогою KEП, а також записані криптографічні ключі, завантажені 
та встановлені необхідні додатки, можна розпочинати електронне 
підписування документів. Для базової орієнтації та розуміння 
наводимо приклад послідовності дій в найбільш поширеній 
процедурі електронного подання в межах електронних послуг 
„Загальна агенда“, що вимагає обов'язкової авторизації через  KEП. 

Послуга загальної агенди представляє собою подання, яке не може 
бути зроблено анонімно, саме через його обов’язкову авторизацію 
через KEP. Це дозволяє створити подання, заповнивши призначену 
для цього форму, яке особа надішле обраному органу державного 
управління. Послугу загальної агенди нині можна використати 
в кожному органі державного управління, який має встановлену 
електронну скриньку. За допомогою даної послуги стало можливим 
подати у відповідний орган, наприкл., заяву, скаргу, пропозицію тощо.

Знову ж таки наголошуємо, що при електронних поданнях, які 
доступні на порталі www.slovensko.sk, що вимагають авторизації 
через KEП, достатньо мати встановлений додаток D.Signer/XAdES. Слід 
бути обережним при поданнях до Торгового реєстру і підписуванні 
додатків в електронних службах окремих контактних місць, роль 
яких виконують Районні адміністрації, відділи підприємницької 
діяльності. Для електронної комунікації з цими органами для 
створення KEП є необхідний комерційний додаток, який вимагається 
Міністерством юстиції Словацької Республіки тa Міністерством 
внутрішніх справ Словацької Республіки, тобто, наприкл., продукт 
Qsign.
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7.5.1. Elektronické podanie pri službe  
„Všeobecná agenda“

Postup pri podaní je nasledovný. Po prihlásení do elektronickej schrán-
ky je potrebné nájsť príslušnú elektronickú službu, a to v menu v pravej 
časti úvodnej stránky Ústredného portálu verejnej správy, kliknutím na 
políčko „nájsť službu“. V prípade všeobecnej agendy je možné kliknúť 
priamo na políčko „všeobecná agenda“ umiestnené o úroveň vyššie, ná-
sledne si zvoliť poskytovateľa a prejsť priamo na službu, alebo postu-
povať tak ako pri vyhľadaní ostatných elektronických služieb, teda cez 
funkciu „nájsť službu“.

Ďalej užívateľ zadá názov elektronickej služby, v tomto prípade „Vše-
obecná agenda“ (po zadaní úvodných znakov sa užívateľovi zobrazí po-
nuka služieb obsahujúcich v názve zadané znaky príp. slovo, z ktorých 
si užívateľ môže vybrať konkrétnu službu a nemusí zadávať ani si pa-
mätať presný názov konkrétnej služby) a názov inštitúcie alebo úradu, 
ktorému je podanie určené (napr. Okresný úrad Košice, pričom po zada-
ní úvodných znakov sa užívateľovi opäť rozbalí ponuka so zoznamom 
príslušných orgánov).
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7.5.1. Електронне подання посередництвом 
послуги „Загальна агенда“

Процес подання полягає  в наступному. Після входу на електронну 
скриньку необхідно знайти відповідну електронну послугу, а саме, 
в меню праворуч на головній сторінці Центрального порталу 
державного управління, клікнувши на поле „знайти послугу“. У 
випадку загальної агенди можете клікнути безпосередньо на поле 
„загальна агенда“, яке розташоване на рівень вище, потім обрати 
постачальника і перейти безпосередньо до послуги, або робити так, 
як при пошуку інших електронних послуг, тобто, через функцію 
„знайти послугу“.

Потім користувач вводить назву електронної послуги, в даному 
випадку „Загальна агенда“ (після вводу початкових символів 
користувачеві відобразиться список послуг, що містять в назві введені 
символи або ж слово, з яких користувач може вибрати конкретну 
послугу при цьому не потрібно вводити чи запам’ятовувати точну 
назву конкретної послуги) і назву установи або органу, якому це 
подання призначене (наприкл., Районна адміністрація м. Кошіце, 
при цьому після вводу перших символів користувачеві знову буде 
запропонований список потрібних органів).
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Vyhľadanie konkrétnej služby je možné aj prostredníctvom životnej si-
tuácie (napr. administratívny a ekonomický chod podniku – daň z pri-
danej hodnoty) alebo územnej pôsobnosti inštitúcie či úradu (v poradí 
kraj – okres – mesto príp. mestská časť), podľa toho aký filter sa užívateľ 
rozhodne využiť. Po zadaní potrebných údajov vo filtri stačí kliknúť na 
„vyhľadať“ a prejsť na konkrétnu službu, ktorá sa objaví v dolnej časti 
obrazovky.
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Пошук конкретної послуги також можливий через життєву ситуацію 
(наприкл., адміністративний та економічний хід бізнесу – податок 
на додану вартість) або територіальну юрисдикцію установи чи 
органу (в послідовності область- район – місто, відпов., мікрорайон), 
в залежності від того, який фільтр буде обраний користувачем. Після 
введення потрібних даних до фільтру достатньо клікнути на «пошук» 
та перейти на конкретну послугу, яка з'явиться в нижній частині 
екрана.
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Užívateľ bude následne presmerovaný prostredníctvom aplikácie eID 
klient na formulár Všeobecnej agendy, kde vyplní príslušné polia ako 
„predmet“ a „text“ správy a potom klikne na políčko „podpísať“. Pred fi-
nálnym podpísaním sa užívateľovi zobrazí okno obsahujúce informácie 
o podaní, t.j. názov podania (služby), predmet a text. V ľavom hornom 
rohu bude umiestnené upozornenie zvýraznené červenou farbou. ozna-
mujúce že „dokument nie je podpísaný“.

Po kliknutí na políčko podpísať sa zobrazí okno, v ktorom systém auto-
maticky ponúkne užívateľovi vybraný kvalifikovaný certifikát, ktorý len 
potvrdí kliknutím na tlačidlo „OK“.
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Потім користувач буде перенаправлений за допомогою додатку 
«eID клієнта» на форму Загальної агенди, де заповнить відповідні 
поля, такі як „предмет“ тa „текст“  повідомлення, і потім клікнути на 
поле „підписати“. Перед фінальним підписуванням  користувачеві 
з'явиться вікно, що міститиме інформацію про подання, тобто назву 
подання (послуги), предмет і текст.  У лівому верхньому кутку буде 
зображене попередження, виділене червоною фарбою, вказуючи що 
„документ не підписаний“ .

Клікнувши на поле для підпису з'явиться вікно, в якому система 
автоматично запропонує користувачеві обраний кваліфікований 
сертифікат, яким підтвердить дію, клікнувши на кнопку „OK“.
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Následne bude vyzvaný na zadanie bezpečnostného kódu PIN, ktorý si 
zvolil. Kód je možné naťukať priamo na klávesnici počítača a potvrdiť 
klávesou „enter“ alebo ho naťukať na obrazovke pomocou myši a potvr-
diť zeleným tlačidlom „OK“. 

Opäť sa zobrazí okno s informáciami o podaní, pričom nápis v ľavom 
hornom rohu bude zvýraznený zelenou farbou a informovať o tom, že 
„Dokument bol podpísaný“. Následne sa zobrazí okno s informáciou 
o tom, že podanie bolo úspešne podpísané.

Výhodou služby „všeobecná agenda“ je, že pri tomto podaní užívateľ 
nemusí mať elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie. V ta-
kom prípade bude ale spätná komunikácia s úradom prebiehať dvojako. 
V praxi to vyzerá tak, že do elektronickej schránky bude odosielateľovi 
doručená iba systémom automaticky vygenerovaná odpoveď potvr-
dzujúca prijatie správy (podania)na spracovanie príslušným orgánom. 
Odosielateľom tejto správy (odpovede)ešte nie je orgán verejnej moci, 
ktorému bolo podanie adresované, ale správca modulu elektronických 
schránok, t.j. Úrad vlády Slovenskej republiky, ktorý touto správou iba 
predbežne deklaruje odoslanie podania a jeho spracovanie po technickej 
stránke. Preto si túto správu netreba zamieňať s potvrdením o doručení 
tohto podania adresátovi, t.j. konkrétnemu orgánu či inštitúcii. Správa 
obsahuje iba stručné údaje o odosielateľovi a prijímateľovi, dátum a čas 
prijatia správy na spracovanie, údaje o podaní a doručovaných doku-
mentoch a identifikátor správy (podania), prostredníctvom ktorého mož-
no overiť zhodu medzi odoslaným a doručeným podaním do schránky. 
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Потім буде запропоновано ввести код безпеки PIN, який колись 
обрав. Код можна ввести безпосередньо на клавіатурі комп'ютера і 
підтвердити натисканням кнопки „enter“ або ввести його на екрані за 
допомогою мишки і підтвердити зеленою кнопкою „OK“.  

Знову з'явиться вікно з інформацією про подання, при цьому 
напис в лівому верхньому кутку буде виділений зеленою фарбою і 
повідомлятиме про те, що „Документ був підписаний“. Потім з'явиться 
вікно з інформацією про те, що подання було успішно підписане.

Перевагою  послуги „загальна агенда“ є те, що при такому поданні 
користувач не повинен мати електронну скриньку активовану для 
доставки. В такому випадку зворотній зв'язок з органом буде проходити 
двома способами. На практиці це виглядає так, що на електронну 
скриньку відправникові буде надіслано системою автоматично 
генерована відповідь, що підтверджує отримання повідомлення 
(подання) для обробки компетентним органом. Відправником цього 
повідомлення (відповіді) ще не є державний орган, якому було 
подання надіслане, але адміністратор модулю електронних скриньок, 
тобто Уряд Словацької Республіки, який цим повідомленням тільки 
попередньо підтверджує відправку подання і його обробку з технічної 
сторони. Тому це повідомлення не слід плутати з підтвердженням 
про відправку цього подання адресатові, тобто, конкретному органу 
чи установі. Повідомлення містить тільки короткі відомості про 
відправника та одержувача, дату і час надходження повідомлення 
для обробки, дані про подання та надіслані документи, ідентифікатор 
повідомлення (подання), посередництвом якого перевірити 
відповідність між надісланим та отриманим поданням на скриньку. 
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Samotné rozhodnutie resp. iná odpoveď príslušného orgánu, ktorému 
bolo podanie zaslané, už bude odosielateľovi doručené v listinnej podo-
be. Pokiaľ by ale užívateľ mal elektronickú schránku aktivovanú na do-
ručovanie, prebehne celá komunikácia s orgánom verejnej moci výlučne 
v elektronickej podobe.

Pokiaľ je podanie spoplatnené, bezodkladne bude odosielateľovi doruče-
ná aj správa s údajmi potrebnými pre zaplatenie správneho (resp. súd-
neho) poplatku. Poplatok je potrebné zaplatiť podľa inštrukcií v správe, 
v prípade, že poplatok nebude zaplatený podľa uvedených platobných 
informácií, platbu nebude možné spárovať s podaním, čo môže mať za 
následok nevybavenie odoslaného podania. 

7.5.2. Autorizácia príloh elektronického podania

Pokiaľ sú súčasťou elektronického podania prílohy obsahujúce naske-
nované listinné dokumenty, je vhodné skenovať ich ako „text“ v rozlíše-
ní „200 DPI“ a ukladať ich do formátu PDF, TIFF alebo RTF (príp. iného 
formátu požadovaného konkrétnou inštitúciou či úradom, to platí aj pre 
súbory vytvorené priamo v počítači, teda nie skeny). V opačnom prípa-
de tieto prílohy alebo aj celé podanie nemusia byť aplikáciou podpísané 
resp. ani akceptované príslušným orgánom verejnej moci, ktorému je 
podanie určené. Pokiaľ prílohy neobsahujú dokumenty, pri ktorých sa 
vyžaduje ich povinná autorizácia prostredníctvom KEP, môžu byť ulo-
žené v ľubovoľnom formáte. Z hľadiska technickej vybavenosti orgánov 
verejnej moci je aj napriek tomu vhodné dodržiavať predpísané formáty 
súborov, aby konkrétny orgán mohol jednotlivé doručené dokumenty 
v prílohe bez problémov zobraziť a oboznámiť sa s ich obsahom. Upo-
zorňujeme tiež, že maximálna povolená veľkosť podania je stanovená 
na 50MB vrátane príloh.

Nahratie a autorizácia príloh sa vykonáva po presmerovaní do konkrét-
nej elektronickej služby, priamo pri vypĺňaní príslušného formulára, 
v našom prípade formulára všeobecnej agendy. V dolnej časti formulá-
ra sa nachádza sekcia Prílohy. Prostredníctvom tlačidla „prehľadávať“ si 
užívateľ vyhľadá príslušný dokument a nahrá ho do formulára zaklik-
nutím tlačidla „nahrať prílohu na server“. V prípade ak je dokumentov 
(príloh) viac, tieto je možné priložiť prostredníctvom možnosti „pridať“ 
a vyššie uvedený postup zopakovať pri každej ďalšej prílohe.
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Саме рішення або ж іншу відповідь від компетентного органу, якому 
було направлене подання, буде відправникові надіслане в паперовій 
формі. Однак, якщо користувач мав електронну скриньку активовану 
для доставки, уся процедура зв’язку з органом державного управління 
проходитиме виключно в електронному вигляді.

Якщо подання являється платним, відразу відправнику буде 
надіслане повідомлення з інформацією, необхідною для оплати 
адміністративного (або судового) збору. Збір необхідно заплатити 
відповідно до інструкцій в повідомленні, у випадку, якщо збір не буде 
сплачено відповідно до зазначеної платіжної інформації, платіж не 
буде можливо прикріпити до подання, що призведе до відмови у 
розгляді надісланого подання. 

7.5.2. Авторизація додатків електронного подання 
Якщо частиною електронного подання є додатки, які містять 
відскановані паперові документи, рекомендується сканувати їх як 
„текст“ в роздільній здатності „200 DPI“ і зберігати їх в форматі PDF, 
TIFF aбо RTF (чи іншому форматі, якого вимагає конкретний орган 
чи установа, це також стосується файлів, створених безпосередньо 
на комп'ютері, тобто не скани). В іншому випадку, ці вкладення або 
ж усе подання не повинні бути підписані додатком чи прийняті 
компетентним державним органом, якому подання призначене. Якщо 
вкладення не містять документи, для яких вимагається їх обов’язкова 
авторизація через KEП, вони можуть бути збережені в будь-якому 
форматі. З точки зору технічної оснащеності органів державної влади 
все ж доцільно притримуватись зазначених форматів файлів, аби 
конкретний орган міг окремі отримані документи у вкладенні легко 
переглянути та ознайомитись із їх змістом. Також звертаємо увагу, 
що максимальний допустимий розмір подання становить 50MB, 
включаючи вкладення.

Завантаження та авторизація вкладень здійснюється через 
перенаправлення на конкретну електронну послугу, безпосередньо 
при заповненні відповідної форми, в даному випадку форми 
загальної агенди. В нижній частині форми знаходиться розділ 
«Вкладення». За допомогою кнопки „переглянути“ користувач знайде 
відповідний документ тa завантажить до форми, натиснувши кнопку 
„завантажити вкладення на сервер“. У випадку, якщо документів 
(вкладень) більше, їх можна приєднати за допомогою кнопки „додати“ 
і вище описані кроки повторити для кожного наступного вкладення.
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Nahraté prílohy sa objavia vyššie v zozname príloh spolu s možnosťa-
mi: a) zmazať, b) podpísať, c) odobrať podpis, a to osobitne pre každú 
prílohu. Postup pre podpísanie jednotlivých príloh je rovnaký ako pri 
autorizácii celého formulára, tak ako bolo uvedené vyššie. Teda najskôr 
sa zobrazí okno s informáciami o prílohe, po kliknutí na tlačidlo „podpí-
sať“ sa následne zobrazí okno s kvalifikovaným certifikátom, po ktorého 
potvrdení kliknutím na tlačidlo „OK“ a po následnom zadaní PIN kódu 
sa príloha podpíše, o čom sa užívateľ môže presvedčiť v nasledujúcom 
okne s informáciou o podpísanom dokumente.

Podpísané prílohy možno zobraziť jedine v aplikácii D.Viewer, a to klik-
nutím na konkrétnu prílohu pravým tlačidlom myši, a následne v zo-
brazenej ponuke zvolením možnosti „otvoriť aplikáciou DViewer“ sa 
príslušný súbor bude dať otvoriť a zobraziť v tejto aplikácii. Priečinok 
„Podpísaná zložka“ obsahuje informácie o podpísanom súbore, paramet-
re KEP, informácie o kvalifikovanom certifikáte podpísaného dokumen-
tu a časovej pečiatky.
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Завантажені вкладення з'являться вище в списку вкладень разом 
з функціями: a) видалити, b) підписати, c) видалення підпису, і це 
окремо для кожного вкладення. Процедура підписання окремих 
вкладень є однаковою, як для авторизації усієї форми, так як це 
було зазначено вище. Тому найперше з'явиться вікно з даними про 
вкладення, клікнувши „підписати“ з'явиться вікно з кваліфікованим 
сертифікатом, після підтвердження якого натиснувши кнопку „OK“ 
і подальшому введенні PIN-коду вкладення буде підписане, про що 
користувач може переконатись в наступному вікні з інформацією 
про документ, що був підписаний.

Підписані вкладення можна розглянути тільки в додатку D.Viewer, 
клікнувши на конкретне вкладення правою кнопкою мишки, далі в 
зображеному меню, вибравши функцію „відкрити додатком DView-
er“ відповідний файл буде можна відкрити та переглянути в даному 
додатку. Папка „Підписаний елемент“ містить інформацію про файл, 
що був підписаний, параметри KEП, інформацію про кваліфікований 
сертифікат документу, що був підписаний, і печатку часу.
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Pokiaľ je formulár vrátane všetkých príloh vyplnený a podpísaný, pre 
zavŕšenie celého postupu je potrebné kliknúť na tlačidlo „odoslať sprá-
vu“. Po odoslaní sa užívateľovi zobrazí potvrdzujúca správa s informá-
ciou o tom, že správa bola odoslaná.

7.5.3. Autorizácia prostredníctvom  
komerčnej aplikácie 

Autorizácia elektronických dokumentov prostredníctvom komerčnej 
aplikácie Qsign je veľmi podobná vyššie uvedenému postupu. Užívateľ sa 
rovnakým spôsobom ako bolo vysvetlené v predchádzajúcom texte naj-
skôr prihlási do svojej elektronickej schránky, zvolí si konkrétnu službu, 
vyplní zodpovedajúci elektronický formulár a prejde k jeho podpísaniu. 

Výhodou komerčnej aplikácie je možnosť osobitne vopred podpísať jed-
notlivé prílohy, ktoré sú súčasťou formulára, teda ešte pred vyplnením 
samotného formulára a v závere ich už len priložiť k podaniu. Postup 
pri podpisovaní je jednoduchý. Pokiaľ má užívateľ vo svojom počítači 
inštalovaný produkt Qsign, stačí si aplikáciu otvoriť a vložiť súbor, ktorý 
chce podpísať. Po vložení sa obsah súboru zobrazí priamo v aplikácii. 
Následne stačí kliknúť na políčko „podpísať“ a zvoliť si miesto (priečinok 
v počítači), kam bude podpísaný súbor uložený. Na rozlíšenie pôvod-
ných (nepodpísaných) súborov od súborov autorizovaných prostredníc-
tvom KEP slúži prípona súboru, ktorá je pri autorizovaných dokumen-
toch označená ako „.zepx“.

KVALIFIKOVANÝ ELEKTRONICKÝ PODPIS
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Якщо форма разом із всіма вкладеннями заповнена та підписана, 
для завершення усієї процедури необхідно натиснути кнопку 
„відправити повідомлення“. Після відправки користувачеві з'явиться 
повідомлення-підтвердження з інформацією про те, що повідомлення 
було надіслане.

7.5.3. Авторизація посередництвом 
комерційних додатків

Авторизація електронних документів за допомогою комерційного 
додатку Qsign дуже схожа на описану вище процедуру. Користувач 
таким же чином, як було зазначено в попередньому тексті, 
насамперед, ввійде на свою електронну скриньку, обере конкретну 
послугу, заповнивши відповідну електронну форму та перейде до 
його підписання. 

Перевагою комерційних додатків являється специфічна здатність 
заздалегідь підписувати окремі вкладення, які є частиною форми, 
тобто перед заповненням самої форми і залишається тільки їх в 
кінці прикріпити до подання. Процедура підписання проста. Якщо 
користувач встановив на своєму комп'ютері продукт Qsign, достатньо 
відкрити і вставити файл, який потрібно підписати. Після вставки 
зміст файлу відобразиться безпосередньо в додатку. Потім достатньо 
натиснути на поле „підписати“ і вибрати місце (папку на комп'ютері), 
куди буде підписаний файл збережений. Для того, щоб відрізнити 
оригінальні (непідписані) файли від авторизованих файлів через 
КЕП служить розширення файлу, яке в авторизованих документах 
позначене як „.zepx“.

КВАЛІФІКОВАНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДПИС
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Narozdiel od podpisovacej aplikácie D.Signer, ktorú možno využiť výluč-
ne na podpisovanie podaní a ich príloh pri práci s Ústredným portálom 
verejnej správy, prostredníctvom komerčnej aplikácie možno podpísať 
prakticky akékoľvek dokumenty, teda aj súkromné, napr. plnomocen-
stvo, čestné vyhlásenie, rôzne zmluvy a pod, a to kedykoľvek, to znamená 
aj v prípadoch, kedy užívateľ nepodpisuje dokumenty na účely využitia 
elektronických služieb Ústredného portálu verejnej správy. 

Opäť pripomíname povinnosť použitia výlučne komerčnej aplikácie pre 
podpisovanie podaní na obchodný register (t.j. napr. formulár návrhu 
na zápis obchodnej spoločnosti do obchodného registra) ako aj podpi-
sovanie príloh pri elektronických službách Okresných úradov, odbo-
rov živnostenského podnikania vykonávajúcich funkciu jednotných 
kontaktných miest (napr. prílohy k žiadosti o vydanie živnostenského 
oprávnenia). Pri podaniach na obchodný register síce užívateľ postupu-
je obdobne ako bolo uvedené vyššie, teda prostredníctvom prihlásenia 
sa do svojej elektronickej schránky a vyhľadania konkrétnej služby na 
Ústrednom portáli verejnej správy, rozdiel je však v postupe pri samot-
nej autorizácii dokumentov. Príslušný formulár pre zápis, zmenu alebo 
výmaz údajov, ktoré sa zapisujú do obchodného registra je potrebné 
vyplniť a autorizovať osobitne a až následne takto podpísaný formulár 
nahrať spolu s podpísanými prílohami do elektronickej správy pripra-
venej na podanie prostredníctvom na to určenej elektronickej služby 
na Ústrednom portáli verejnej správy. Jednotlivé formuláre pre podania 
do obchodného registra vrátane internetových odkazov na konkrétnu 
súvisiacu službu na Ústrednom portáli verejnej správy sú dostupné na 
internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, 
v časti „obchodný register“ a „formuláre OR pre podania v elektronickej 
podobe“. Možno ich nájsť tu: 

http://www.justice.gov.sk/Stranky/Obchodny-register-SR/Formula-
re-OR-pre-podania-v-elektronickej-podobe.aspx

7.5.4. Zaručená konverzia dokumentov

Ani autorizácia prostredníctvom KEP, či už s využitím klientskych apli-
kácií, ktoré sa vydávajú spolu s občianskym preukazom, alebo pomocou 
komerčnej aplikácie, neposkytuje podpisovateľovi neobmedzené mož-
nosti podpisovania a využívania takýchto autorizovaných dokumentov 
v právnych vzťahov príp. v konaní s orgánmi verejnej moci (súdy, správ-
ne orgány). Ak prílohu podania tvorí verejná listina(napr. originál výpi-
su z obchodného registra) alebo listina, na ktorej je úradne overený pod-
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На відміну від додатку для підписування D.Signer, який може бути 
використаний виключно для підписання подання та його вкладень 
для роботи з Центральним порталом державної адміністрації, за 
допомогою комерційного додатку можна підписувати практично 
будь-який документ, тобто й особисті, наприкл., довіреність, заява - 
афідевіт, різні типи договорів та ін., і це в будь-який час, тобто навіть 
в тих випадках, коли користувач не підписує документи з метою 
використання електронних послуг Центрального порталу державної 
адміністрації. 

Повторно нагадуємо необхідність використовувати виключно 
комерційні додатки для підписування подання до Торгового 
реєстру (тобто, наприкл., форма заявки для реєстрації комерційного 
товариства до Торгового реєстру), а також підписувати вкладення 
в електронних послугах Районних адміністрацій, відділах 
підприємницької діяльності, які відіграють роль окремих контактних 
місць (наприкл., додатки до заяви про отримання посвідчення 
приватного підприємця). Хоча і при подачі до торгового реєстру 
користувач діє так само, як було зазначено вище, тобто за допомогою 
входу на свою електронну скриньку та знайшовши конкретну 
послугу на Центральному порталі державної адміністрації, однак, 
різниця полягає в безпосередній процедурі окремої авторизації 
документів. Відповідну форму для реєстрації, зміну чи видалення 
даних, які записуються до торгового реєстру, необхідно заповнити 
і пройти авторизацію окремо, і тільки потім цю підписану форму 
завантажити разом з підписаними вкладеннями в електронне 
повідомлення, підготовленого для подання за допомогою призначеної 
для цього електронної послуги на Центральному порталі державної 
адміністрації. Інші форми для подання до торгового реєстру, включно 
з веб-посиланнями на конкретну послугу на Центральному порталі 
державної адміністрації доступні на веб-сайті Міністерства юстиції 
Словацької Республіки, в розділі „Торговий реєстр“ тa „форма ТР для 
подання в електронному вигляді“. Їх можна знайти тут: 

http://www.justice.gov.sk/Stranky/Obchodny-register-SR/Formu-
lare-OR-pre-podania-v-elektronickej-podobe.aspx

7.5.4. Гарантоване перетворення документів 
Навіть авторизація за допомогою KEП, або з використанням 
клієнтських додатків, які видаються разом з посвідченням особи, 
чи за допомогою комерційного додатку, не надає власнику підпису 
необмежені можливості підписання та використання таких 
авторизованих документів в правових відносинах, відповідно, у 
відносинах з органами державної влади (суди, адміністративні 
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pis (napr. Plnomocenstvo s úradne overeným podpismi splnomocniteľa 
a splnomocnenca), na to, aby boli zachované rovnaké právne účinky, 
ako mal pôvodne dokument v listinnej podobe, nestačí takýto dokument 
len oskenovať a autorizovať. V takomto prípade sa vyžaduje tzv. zaruče-
ná konverzia dokumentu, ktorú je oprávnený vykonávať výlučne orgán 
verejnej moci, notár alebo pošta. Pokiaľ nejde o konverziu verejnej listi-
ny, môže ju vykonať aj advokát.

Zaručená konverzia je teda postup, ktorým sa zabezpečuje prevod doku-
mentu z listinnej podoby do elektronickej. Po vykonaní zaručenej kon-
verzie tak právne účinky konvertovaného novovzniknutého dokumen-
tu ostávajú zachované a takýto dokument je použiteľný na právne účely 
rovnako ako pôvodný listinný dokument.

KVALIFIKOVANÝ ELEKTRONICKÝ PODPIS
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органи). Якщо вкладення подачі містить офіційний документ 
(наприкл., оригінал витягу з торгового реєстру) чи документ, 
на якому знаходиться нотаріально завірений підпис (наприкл., 
довіреність з офіційно завіреним підписом довірителя та 
довіреного), для того, аби було збережено однакову юридичну силу, 
яку мав документ в паперовому вигляді спочатку, не достатньо такий 
документ тільки відскакувати та авторизувати. В цьому випадку 
вимагається так зване гарантоване перетворення документу, 
яке уповноважений здійснити виключно орган державної влади, 
нотаріус чи поштове відділення. Якщо мова не йде про перетворення 
офіційного документу, його може здійснити і адвокат.

Гарантоване перетворення, таким чином, є процес, за допомогою 
якого здійснюється перетворення з паперової форми в електронну. 
Після здійснення гарантованого перетворення юридична 
сила конвертованого новоствореного документу залишається 
збереженою, і такий документ може бути використаний для 
юридичних цілей, так само, як і оригінальний паперовий 
документ.
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Postupné zavádzanie elektronizácie verejnej správy prináša zo sebou 
určité pozitíva aj negatíva. Vo všeobecnosti by však e-Government mal 
byť výrazným prínosom jednak pre občanov a podnikateľov ako aj pre 
verejný sektor, teda štátnu správu a samosprávu.

Napriek negatívam, chceme primárne zdôrazniť predovšetkým výhody 
postupného zavádzania e-Governmentu, povinnej aktivácie elektronic-
kých schránok a s tým spojeným využívaním elektronických služieb ve-
rejnej správy, ktoré viditeľne prevažujú nad negatívami. Za najväčšie 
pozitíva považujeme:

• Zvýšenie transparentnosti – Zvyšuje sa úroveň informovanosti 
spoločnosti, vytvárajú sa nové verejné služby. Občania a podnika-
telia využívajúci služby e-Governmentu sú tiež priebežne infor-
movaní o stave vybavovania svojich podaní(žiadostí, sťažností, 
podnetov a i.), a to vďaka rôznym notifikáciám, prostredníctvom 
ktorých majú vedomosť o tom, či ich podanie bolo riadne odoslané 
a prijaté na spracovanie, kedy bolo doručené adresátovi, kedy im 
bola zaslaná a doručená reakcia na toto podanie zo strany inštitú-
cií a orgánov verejnej moci.

• Zvýšenie kvality – Zavedenie e-Governmentu zabezpečuje 
dostupnosť služieb verejnej správy prostredníctvom viacerých 
kanálov. Občania a podnikatelia si tak môžu zvoliť spôsob, akým 
vybavia svoje záležitosti, či osobne alebo prostredníctvom interne-
tu. Elektronizácia verejnej správy podporuje aj zlepšenie podnika-
teľského prostredia a zvyšovanie ekonomického rastu.

• Komfortnosť – Urobiť elektronické podanie je možné priamo 
z pohodlia domova či kancelárie, prostredníctvom svojho počítača.

08. 
VÝHODY  
E-GOVERNMENTU

VÝHODY E-GOVERNMENTU
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08. 
ПЕРЕВАГИ

E-GOVERNMENT

Поступове впровадження електронізації державної адміністрації 
вносить певні «плюси» та «мінуси». Загалом, e-Government би мав 
бути суттєвим вкладом, як для громадян та підприємців, так і для 
державного сектору, тобто державних органів та органів місцевого 
самоврядування.

Незважаючи на недоліки, хочемо перш за все підкреслити 
переваги поступового впровадження e-Governmentu, обов’язкової 
активації електронних скриньок тa пов’язаних з цим використання 
електронних послуг державного управління, які значно переважають 
над недоліками. До найбільших переваг можна віднести:

• Збільшення прозорості – підвищується рівень інформованості 
суспільства, створюються нові послуги для громадськості. 
Громадян та підприємців, які користуються послугами e-Gov-
ernment також періодично інформують про статус обробки 
їх заявок (запити, скарги, пропозиції тощо), завдяки різним 
сповіщенням, за допомогою яких вони володіють інформацією 
про те, чи було їх подання належним чином надіслане та 
отримане для обробки, коли воно було доставлене адресатові, 
коли їм була відправлена та отримана реакція на це подання зі 
сторони установ та органів державної влади.

• Підвищення якості – впровадження e-Government забезпечує 
доступність послуг державного управління за допомогою 
багатьох каналів. Громадяни та підприємці, таким чином, 
можуть обрати спосіб, яким вирішують свої справи, особисто 
або ж за допомогою інтернету. Електронізація державного 
управління здійснює підтримку та покращення бізнес-
середовища та підвищення темпів економічного зростання.

• Комфортність – зробити електронне подання не виходячи з 
дому чи офісу за допомогою комп'ютера.

• Часова ефективність – можливість вирішити окремі 
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• Časovú efektívnosť – Možnosť vybaviť jednotlivé záležitosti elek-
tronickou formou zníži neproduktívny čas strávený vybavovaním 
úradných záležitostí osobne na príslušnom orgáne verejnej moci 
alebo inštitúcii, čím ušetrí častokrát aj niekoľkohodinové čakanie 
v poradovníku.

• Integráciu služieb na jednom mieste – Občania a podnikatelia 
budú môcť vybaviť úradné záležitosti na jednom mieste, čím sa 
opäť zvýši časová efektívnosť a minimalizuje chybovosť spôsobe-
ná postupovaním vecí medzi jednotlivými orgánmi, keďže všetky 
potrebné údaje osoba poskytne naraz jednému orgánu. Jednotnosť 
poskytovania služieb sa zabezpečila predovšetkým zavedením jed-
notných kontaktných miest, ktorých funkciu plnia okresné úrady.

• Zjednodušenie prístupu k úradným informáciám – Všetky 
elektronické služby budú majiteľom elektronických schránok 
dostupné na jednom mieste, a to prostredníctvom ústredného 
portálu verejnej správy, ktorý bude jednotným vstupným bodom 
do systému

• Rýchlosť – Elektronické doručovanie zabezpečuje rýchlejšiu ko-
munikáciu než klasická listinná korešpondencia, čím sa zabezpečí 
aj rýchlejšie vybavenie jednotlivých záležitostí.

• Dostupnosť – Elektronické služby sú k dispozícii 24 hodín denne 
7 dní v týždni, užívatelia elektronických služieb tým pádom nie sú 
limitovaní úradnými hodinami a nestránkovými dňami.

• Úspornosť – Menej „papierovania“ vďaka postupnému prechodu 
k plne elektronickej forme spracovania dokumentov a komuni-
kácie súčasne podporuje aj ochranu životného prostredia vďaka 
znižovaniu papierovej náročnosti jednotlivých úkonov vo verejnej 
správe.

• Znižovanie nákladov – poplatky za elektronické podania sú 
omnoho nižšie v porovnaní s poplatkami za klasické listinné poda-
nia.

Za účelom objektívneho zhodnotenia súčasného stavu procesu informa-
tizácie verejnej správy si dovoľujeme v krátkosti poukázať na niekoľko 
najvýraznejších negatív, ktoré vyplývajú z prieskumov spokojnosti pou-
žívateľov elektronických služieb v rámci doterajšieho fungovania e-Go-
vernmentu:

• Strata osobnej interakcie – Viacerí klienti aj napriek dostupným 
technickým vymoženostiam naďalej preferujú osobnú návštevu 
úradov, ktorá im umožňuje okrem samotného podania využiť 
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питання в електронному вигляді, результатом чого буде 
зниження непродуктивності часу, який витрачається при 
вирішенні офіційних питань особисто у компетентному органі 
державної влади або установі, тим самим уникаючи частих та 
багатогодинних очікувань в черзі.

• Інтеграція послуг в одному місці – громадяни та підприємці 
матимуть можливість вирішити офіційні питання в одному 
місці, тим самим збільшується часова ефективність та 
знижується кількість помилок, спричинена надходженням 
справ до окремих органів, в той час, як усі необхідні дані особа 
відразу надає єдиному органу. Унікальність надання послуг 
забезпечується передусім впровадженням окремих контактних 
місць, функцію яких виконують районні адміністрації.

• Спрощення доступу до офіційної інформації – усі електронні 
послуги будуть доступні власникам електронних скриньок в 
одному місці, а саме, через Центральний портал державного 
управління, який буде єдиною точкою входу в систему.

• Швидкість – електронна відправка гарантує більш швидкий 
зв'язок, ніж традиційне паперове листування, тим самим 
забезпечуючи швидше вирішення окремих питань.

• Доступність – електронні послуги доступні протягом 24 годин 
щодня, 7 днів на тиждень, користувачі електронних послуг, 
таким чином, не обмежені годинами прийому та вихідними 
днями.

• Ощадливість – менше паперової документації завдяки 
поступовому переходу  на повністю електронну форму 
обробки документів та зв'язок, тим самим підтримуючи захист 
навколишнього середовища внаслідок зменшення паперового 
навантаження в окремих справах державного сектору.

• Зниження витрат – збори за електронні подання значно нижчі 
в порівнянні зі зборами за традиційні паперові подання.

З метою об’єктивного оцінювання поточного стану процесу 
інформатизації державного управління дозволимо собі коротко 
вказати на деякі найвиразніші недоліки, що випливають з досліджень 
шкали задоволеності користувачів електронними послугами в межах 
попереднього функціонування e-Government:

• Втрата особистої взаємодії  – багато клієнтів, незважаючи 
на існуючі технічні інновації, як і раніше віддають перевагу 
особистому відвідуванню установ, що дозволяє їм окрім самого 
подання скористатись присутністю тамтешнього працівника 
установи, аби отримати відповідь на можливі додаткові 
питання.
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prítomnosť tamojšieho pracovníka úradu na zodpovedanie prípad-
ných ďalších otázok.

• Digitálna gramotnosť – Aktivácia elektronickej schránky a jej po-
užívanie, predovšetkým stiahnutie a inštalácia softvérového vyba-
venia, si vyžadujú určité technické znalosti práce s počítačom, čo 
môže byť nevýhoda najmä pre staršie ročníky, ktoré z toho dôvodu 
naďalej uprednostňujú osobnú návštevu úradov a inštitúcií.

• Zvýšené náklady na transformáciu verejnej správy – Hoci 
využívanie elektronických služieb znižuje náklady ako orgánom 
verejnej moci tak aj samotným klientom, elektronizácia verejnej 
správy sama o sebe je finančne náročným procesom. S transfor-
máciou klasickej verejnej správy na e-Government je spojená 
jednak potreba vybaviť príslušné orgány verejnej moci potrebným 
technickým vybavením, ako aj nevyhnutnosť odborného zaškole-
nia pracovníkov úradov a inštitúcií.

• Náklady na vzdelávanie spoločnosti – So zavedením e-Govern-
mentu súvisí aj informovanosť spoločnosti s čím sú spojené ďalšie 
nemalé náklady na informačné kampane, propagáciu verejných 
služieb, zriadenie informačných centier, či vydávanie pomocných 
brožúr a infoletákov.

8.1. PREHĽAD NAJVYUŽÍVANEJŠÍCH 
ELEKTRONICKÝCH SLUŽIEB

Ústredný portál verejnej správy v súčasnosti združuje vyše 1400 elektro-
nických služieb, pričom občania a podnikatelia môžu posielať podania 
elektronicky na viac ako 6200 orgánov verejnej moci. Z tohto širokého 
spektra doposiaľ dostupných elektronických služieb napríklad vyberá-
me niekoľko tých, ktoré sú najbežnejšie a s ktorými fyzické osoby ako aj 
podnikatelia môžu prísť najčastejšie do kontaktu.

Pre fyzické osoby sú dostupné elektronické služby v nasledujúcich ob-
lastiach verejnej správy:

► Bývanie
• Prechodný pobyt:

Prihlasovanie na prechodný pobyt – Služba umožní obča-
novi elektronickým spôsobom vyplniť prihlasovací formulár 
a vybaviť si prechodný pobyt na zadanej adrese. Prihlásiť sa 
na prechodný pobyt môže občan sám za seba, ak je vlastníkom 
alebo spoluvlastníkom predmetnej nehnuteľnosti, alebo má 
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• Цифрова грамотність – активація електронної скриньки 
та її використання, особливо, завантаження та установка 
програмного забезпечення, вимагають певні технічні навички  
роботи з комп'ютером, що може бути недоліком, а саме, для 
старшого покоління, яке з тієї причини надалі надають перевагу 
особистому візиту до органів та установ.

• Збільшення витрат на трансформацію державного 
управління – хоча й використання електронних послуг 
зменшує витрати як органам державної влади, так і окремим 
клієнтам, електронізація державного управління є фінансово 
нелегким процесом. Трансформація класичного державного 
управління на e-Government пов’язана  з необхідністю 
оснащення відповідних органів державної влади потрібним 
технічним обладнанням, а також проведенням обов’язкових 
професійних курсів для працівників органів та установ.

• Вартість навчання компанії – із впровадженням e-Governmentu 
пов’язана також і поінформованість компанії, з чим пов’язані 
наступні значні витрати для проведення інформаційних 
кампаній, пропагування державних послуг, створення 
інформаційних центрів та публікацією додаткових листівок та 
брошур.

8.1. ОГЛЯД НАЙБІЛЬШ ШИРОКО 
ВИКОРИСТОВУВАНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ

Центральний портал державного управління в даний час об'єднує 
більше 1400 електронних послуг, при цьому громадяни та підприємці 
можуть надсилати подання в електронному вигляді до більш ніж 
6200 органів державної влади. З цього широкого спектру доступних 
раніше електронних послуг, наприклад, обираємо декілька з тих, 
які є найбільш поширеними та з якими фізичні особи та підприємці 
можуть найчастіше мати справу.

Для фізичних осіб доступні електронні послуги в наступних областях 
державного управління:

► Проживання
• Тимчасове проживання:

Реєстрація для тимчасового проживання – послуга 
дозволить громадянину електронним способом заповнити 
форму заявки та отримати тимчасове проживання за 
вказаною адресою. Заяву на тимчасове проживання може 
громадянин подати сам за себе, якщо він являється власником 
або співвласником нерухомості, або ж має встановлений 
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zriadené vecné bremeno právo doživotného užívania nehnuteľ-
nosti, alebo je manželom/manželkou vlastníka či spoluvlastníka 
nehnuteľnosti.
Odhlasovanie z prechodného pobytu – Služba umožní obča-
novi elektronickým spôsobom vyplniť odhlasovací formulár 
a vybaviť si tak ukončenie prechodného pobytu spolu s členmi 
rodiny /manžel/manželka, dieťa do 18 rokov/ majúcimi prechod-
ný pobyt na rovnakej adrese.

• Daň z nehnuteľnosti:
Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností 

► Cestovanie
• Cestovné doklady a náhradné cestovné doklady

Vybavovanie náhradných cestovných dokladov – Služba je 
určená pre občanov Slovenskej republiky v zahraničí. Prostred-
níctvom služby je možné odoslať žiadosť o náhradný cestovný 
doklad príslušnému zastupiteľskému úradu Slovenskej repub-
liky, na ktorom si žiadateľ rezervuje stretnutie pre vybavenie 
žiadosti vzhľadom na krajinu v ktorej sa občan nachádza.

• Pobyt v zahraničí
Ohlasovanie prechodného pobytu v zahraničí – Služba umož-
ní občanovi elektronickým spôsobom informovať úrad o svojom 
pobyte v zahraničí. Službu bude môcť využiť občan Slovenskej 
republiky, ak bude chcieť informovať o svojej adrese v zahraničí. 
Pri elektronickom podaní ohlásenia pobytu v zahraničí občan 
pred vycestovaním na dobu dlhšiu ako 90 dní vyplní elektronic-
ký prihlasovací formulár na prechodný pobyt a uvedie adresu 
v zahraničí.

► Doprava
• Evidencia vozidiel

Dohodnutie termínu na dopravnom inšpektoráte – Služ-
ba umožní žiadateľovi naplánovať si stretnutie na vybranom 
okresnom dopravnom inšpektoráte/jednotnom pracovisku pre 
zvolený evidenčný úkon. Žiadateľ sa bude môcť objednať na 
dohodnutý termín.
Prvé prihlásenie vozidla do evidencie – Služba umožní opráv-
nenej osobe v mene importéra elektronickým spôsobom zažia-
dať o nové osvedčenie a tabuľky pre vozidlo predané novému 
vlastníkovi.

VÝHODY E-GOVERNMENTU



145ПЕРЕВАГИ E-GOVERNMENT

сервітут право довічного користування нерухомістю, або є 
чоловіком/дружиною власника чи співвласника нерухомості.
Виписування з тимчасового проживання – послуга 
дозволяє громадянину електронним способом заповнити 
форму виписування і, таким чином, здійснити процедуру 
припинення тимчасового проживання разом з членами 
родини /чоловік/дружина, діти у віці до 18 років/ тими, хто має 
тимчасове проживання за однаковою адресою.

• Податок на нерухомість:
Подання податкової декларації для податку на 
нерухомість

► Подорожування
• Проїзні документи та додаткові проїзні документи

Оформлення додаткових проїзних документів – послуга 
призначена для громадян Словацької Республіки за 
кордоном. За допомогою послуги можна надіслати запит на 
додатковий проїзний документ відповідному посольству 
Словацької Республіки, де заявник може забронювати зустріч 
для оформлення запиту щодо країни, в якій громадянин 
знаходиться.

• Проживання за кордоном
Сповіщення органам про тимчасове проживання за 
кордоном – послуга дозволяє громадянину електронним 
способом повідомити органи про своє перебування за 
кордоном. Послугу буде спроможний використати громадянин 
Словацької Республіки, якщо бажатиме повідомити 
свою адресу за кордоном. Під час електронного подання 
повідомлення про  проживання за кордоном громадянин, 
перед виїздом на термін більш ніж 90 днів, заповнює 
електронну форму заявки на тимчасове проживання та вказує 
адресу за кордоном.

► Транспорт
• Реєстрація транспортних засобів

Узгодження терміну в транспортній інспекції – послуга 
дозволяє заявнику спланувати зустріч в обраній районній 
транспортній інспекції/окремій установі для потрібної 
процедури реєстрації. Заявник буде в змозі домовитись на 
узгоджену дату.
Перший запис транспортного засобу до реєстру – 
послуга дозволяє уповноваженій особі від імені імпортера 
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Vyradenie vozidla z evidencie – Služba umožní vlastníkovi ale-
bo držiteľovi vozidla elektronickým spôsobom zažiadať o dôvod-
né vyradenie vozidla z evidencie vozidiel.

► Občan a štát
• Právna ochrana

Informovanie o stave veci na prokuratúre – Služba umožňuje 
prostredníctvom elektronického formulára podať žiadosť o in-
formácie o stave veci na prokuratúre. 
Poskytovanie výpisu a odpisu z registra trestov – Služba 
umožňuje prostredníctvom elektronického formulára podať 
žiadosť o informácie o stave veci na prokuratúre. 

• Účasť na veciach verejných
Vybavovanie petícií
Vybavovanie sťažností a podnetov

► Zdravie
• Zdravotná dokumentácia a poskytovanie informácií

Poskytovanie údajov z osobného účtu poistenca v elektro-
nickej podobe – Služba umožňuje používateľom prostredníc-
tvom Národného portálu zdravia získať výstup procesov zberu 
a spracovania údajov osobného účtu poistenca zo zdravotných 
poisťovní. Pri poskytovaní údajov z osobného účtu poistenca je 
potrebné vykonať výber požadovaných údajov (napr. prehľad 
poskytnutej starostlivosti a preskripcie, prehľad výkonov a ná-
kladov, časová platnosť). Podľa zadaných výberových kritérií je 
vygenerovaný výstup z osobného účtu poistenca v elektronic-
kej forme, ktorý bude možné podľa potreby aj vytlačiť. V rámci 
funkcionality systému bude možné použitím služby získať 
prehľad výkonov a nákladov zahraničných poisťovní za výkony 
v dopravnej starostlivosti, ktoré schválila ZP.

Pre právnické osoby (podnikateľov) sú dostupné elektronické služby 
v nasledujúcich oblastiach verejnej správy: Administratívny a eko-
nomický chod podniku; Duševné vlastníctvo; Podnikanie; Podpora 
podnikania; Ukončenie podnikania; Veda, výskum a inovácie; Zača-
tie podnikania; Zodpovedné podnikanie. Napríklad vyberáme niekoľ-
ko z nich:
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електронним способом  подати заяву на отримання нового 
посвідчення і таблички для транспортного засобу, передане 
новому власнику.
Зняття транспортного засобу з обліку – послуга дозволяє 
власнику транспортного засобу електронним способом подати 
заяву про зняття транспортного засобу з обліку з вказаною 
причиною.

► Громадянин і держава
• Правовий захист

Інформування про стан речей в прокуратурі – послуга 
надає можливість за допомогою електронної форми подати 
заяву для отримання інформації про стан справ у прокуратурі. 
Надання довідки про несудимість та довідки про 
погашення судимості – послуга дозволяє за допомогою 
електронної форми подати заяву для отримання інформації 
про стан справ у прокуратурі.  

• Участь в громадських справах
Оформлення петицій
Оформлення скарг та пропозицій

► Здоров'я
• Надання даних з особового рахунку застрахованої особи 
в електронному вигляді  - послуга дозволяє користувачам 
за допомогою Національного медичного порталу отримати 
результат процесу збору і обробки даних особового рахунку 
застрахованої особи зі страхових медичних компаній. При 
наданні даних з особового рахунку застрахованої особи 
необхідно виконати збір необхідної інформації (наприкл., 
інформацію щодо наданого догляду та рецептів, огляд 
продуктивності та витрат, термін дії). Відповідно до заданих 
критеріями вибору генерується вихідний сигнал з особового 
рахунку застрахованої особи в електронній формі, який 
при необхідності можливо буде роздрукувати.  В межах 
функціональності системи буде можливим за допомогою 
послуги отримати облік продуктивності і витрат іноземних 
страхових компаній за послуги в галузі транспортного догляду, 
затверджених медичними страховими компаніями.

Для юридичних осіб (підприємців) доступні електронні послуги в 
наступних областях державного управління: Адміністративний 
і економічний хід бізнесу; інтелектуальна власність; 
Підприємництво; Підтримка бізнесу; Закриття бізнесу; Наука, 
дослідження та інновації; Відкриття бізнесу; Відповідальний 
бізнес. Наприклад, обираємо деякі з них:
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► Administratívny a ekonomický chod podniku
• Daň z pridanej hodnoty

Podávanie daňových priznaní – Služba umožňuje pre autori-
zovaných užívateľov, podávať daňové priznania a dokumenty 
tvoriace ich náležitosti (prílohy). Portál finančnej správy (PFS) 
poskytuje plnú interaktívnosť služby pri vypĺňaní všetkých 
typov daňových priznaní. Pri elektronickom podaní daňových 
priznaní systém automatizovane vystavuje potvrdenie o podaní 
daňového priznania od správcu dane (daňový úrad alebo colný 
úrad) pre daňový subjekt. Pri vypĺňaní formulára pre prihlá-
seného používateľa systém automatizovane prednostne vyplní 
identifikačné údaje o daňovom subjekte, respektíve platiteľovi 
dane. Daňový subjekt je informovaný o povinnosti podať daňové 
priznanie formou zobrazenia Daňového kalendára (link na 
Daňový kalendár (nebude v texte) https://www.financnasprava.
sk/sk/osobna-internetova-zona/najblizsie-danoveudalosti). Po 
kliknutí na „Služba“ bude prihlásený používateľ presmerovaný 
do katalógu formulárov na portáli finančnej správy (PFS), kde 
je potrebné postupovať podľa informácií uvedených v príručke 
používateľa pre použitie konkrétneho formulára.

► Duševné vlastníctvo
• Ochranné známky

Prihlasovanie ochranných známok – Služba je súčasť proce-
sov v rámci konania o ochranných známkach, pričom prebieha 
vo viacerých krokoch od podania žiadosti o zápis ochrannej 
známky do registra, obojsmernej komunikácie žiadateľa s Úra-
dom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky prostred-
níctvom následných podaní až po rozhodnutie o žiadosti o zápis 
ochrannej známky do registra. V rámci následných podaní je 
taktiež možné uplatnenie riadnych a mimoriadnych opravných 
prostriedkov.

• Udeľovanie patentov
Udeľovanie patentov – Služba je súčasť procesov v rámci kona-
nia o patentoch, pričom prebieha vo viacerých krokoch od poda-
nia žiadosti o udelenie patentu na vynález, obojsmernej komuni-
kácie žiadateľa s Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej 
republiky počas procesu udeľovania prostredníctvom násled-
ných podaní až po rozhodnutie o žiadosti o udelenie patentu na 
vynález. V rámci následných podaní je taktiež možné uplatnenie 
riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov.
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► Адміністративний та економічний хід бізнесу
• Податок на додану вартість

Подання податкових декларацій – послуга дозволяє 
авторизованим користувачам, подати податкову декларацію 
і документи, що становлять їх основу (вкладення). Портал 
фінансового управління (ПФУ) надає повний спектр послуг 
з інтерактивності при заповненні усіх типів податкових 
декларацій. При електронній подачі податкових декларацій 
система автоматично видає підтвердження про подачу 
податкової декларації від податкового адміністратора 
(податкова інспекція або митна служба) платнику податків. 
При заповненні форми для авторизованого користувача 
система автоматично передусім заповнить ідентифікаційні 
дані про платника податків, відпов., суб’єкта оподаткування. 
Суб’єкт оподаткування проінформований про обов’язок 
подати податкову декларацію у вигляді зображення 
Податкового календаря (посилання на Податковий календар 
(не буде в тексті) https://www.financnasprava.sk/sk/osobna-
internetova-zona/najblizsie-danoveudalosti). Після натискання 
на кнопку „Послуга“ користувач буде перенаправлений до 
каталогу форм на портал фінансового управління (ПФУ), 
де необхідно діяти відповідно до інформації, що вказана в 
інструкції для користувача для використання певної форми.

► Інтелектуальна власність
• Торгові марки

Реєстрація торгових марок – послуга є частиною процесів 
в рамках дій щодо торгових марок, при цьому проходить 
в декількох етапах від подачі заяви на реєстрацію торгової 
марки, двостороннього зв’язку заявника з Управлінням 
промислової власності Словацької Республіки шляхом 
подальшого подання аж до прийняття рішення щодо заяви 
на реєстрацію торгової марки. В рамках наступного подання 
також можливим є застосування засобів правового захисту.

• Видача патентів
Видача патентів – послуга є частиною процесів в рамках 
дій щодо патентів, при цьому проходить в декількох 
етапах від подачі заяви про приділення патенту на винахід, 
двостороннього зв’язку заявника з Управлінням промислової 
власності Словацької Республіки шляхом подальшого подання 
аж до прийняття рішення щодо заяви про приділення патенту 
на винахід. В рамках наступного подання також можливим є 
застосування засобів правового захисту.
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► Podnikanie
• Služby

Informovanie o možnostiach a výhodách investovania  
v Slovenskej republike
Informovanie o podnikateľskom prostredí na Slovensku 
a regionálnych a vybraných sektorových analýzach
Podpora podnikateľov pri vyhľadávaní zahraničných  
partnerov

► Podpora podnikania
• Dotácie

Poskytovanie finančných prostriedkov v pôsobnosti Úradu 
vlády Slovenskej republiky – Služba je určená pre zabezpeče-
nie procesov súvisiacich s poskytovaním finančných prostried-
kov v gescii Úradu vlády Slovenskej republiky podnikateľom, 
verejnosti, ako aj iným subjektom. Služba bude zabezpečovať 
elektronickou cestou výmenu dokumentov a informácií so žiada-
teľom po schválení žiadosti poskytovateľom. Finančné prostried-
ky sú určené na aktivity v oblasti boja proti drogám, ľudských 
práv, záväzkov vyplývajúcich z Dunajskej stratégie, z rezervy 
predsedu vlády Slovenskej republiky, horizontálnych priorít 
národného referenčného rámca, ako aj prostriedkov poskytova-
ných na základe napr. vládnych zmlúv a prípadne iných titulov, 
na ktoré do budúcnosti bude Úrad vlády Slovenskej republiky 
poskytovať financie.
Poskytovanie finančných príspevkov na prevádzku  
inkubátorov a poskytovanie dotácií v pôsobnosti  
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.
Poskytovanie návratných dotácií
Poskytovanie nenávratných dotácií

• Iná podpora, slobodný prístup k informáciám,  
prístup k odtajneným skutočnostiam, archívy
Informovanie o možnostiach a výhodách investovania  
v Slovenskej republiky
Informovanie o voľných nehnuteľnostiach  
a priemyselných parkoch pre investorov
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► Підприємництво
• Послуги

Надання інформації про можливості та переваги 
інвестування в Словацькій Республіці
Надання інформації про бізнес-середовище в Словаччині 
і регіональні та обрані аналізи окремих секторів
Підтримка підприємців в пошуку іноземних партнерів 

► Підтримка підприємництва
• Дотації

Надання коштів в межах компетенції Уряду Словацької 
Республіки - послуга призначена для забезпечення процесів, 
пов'язаних з наданням коштів під егідою Уряду Словацької 
Республіки підприємцям, громадськості та іншим суб’єктам. 
Послуга буде забезпечувати електронний обіг документів із 
заявником, після затвердження заяви постачальником. Кошти 
призначені для діяльності в області боротьби з наркотиками, 
охорони прав людини, зобов’язань, які випливають з 
Дунайської стратегії, з резерву прем’єр-міністра Словацької 
Республіки, горизонтальних пріоритетів національної 
еталонної бази, а також засобів, які  на основі, наприкл., 
державних контрактів, і можливо, інших титулів, для яких в 
майбутньому Уряд Словацької Республіки буде здійснювати 
фінансування.
Надання фінансових ресурсів в експлуатацію 
інкубаторів та надання дотацій в межах компетенції 
Міністерства економіки Словацької Республіки.
Надання платних дотацій
Надання безоплатних дотацій

• Інший вид підтримки, вільний доступ до інформації, 
доступ до розсекречених фактів, архівів
Надання інформації про можливості та переваги 
інвестування в Словацькій Республіці
Надання інформації про доступність вільної 
нерухомості та індустріальних парків для інвесторів
Підтримка підприємців в пошуку іноземних партнерів
Надання витягу з торгового реєстру в електронній 
формі
Надання витягу з торгового реєстру в друкованій 
формі
Надання виписки з реєстру юридичних осіб
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Podpora podnikateľov pri vyhľadávaní  
zahraničných partnerov
Poskytovanie výpisu z obchodného registra  
v elektronickej podobe
Poskytovanie výpisu z obchodného registra  
v tlačenej podobe
Poskytovanie výpisu z Registra právnických osôb
Informovanie o voľných nehnuteľnostiach  
a priemyselných parkoch pre investorov
Podávanie návrhov a súvisiacich písomností na súdne kona-
nie – Služba umožní elektronickou cestou navrhovateľom a od-
porcom podanie návrhu opravného prostriedku (napr. odporu 
proti platobnému rozkazu), podanie späťvzatia žaloby alebo 
čiastočného späťvzatia, ako aj podanie odvolania voči súdnemu 
rozhodnutiu
Centrálna evidencia exekúcií – Služba zabezpečovaná mo-
dulom Centrálna evidencia exekúcií (CEEx) zverejní verejnosti 
údaje v príslušných registroch súdov (informácie z ESS / SM), 
ktoré obsahujú evidenciu a správu údajov o úkonoch v exe-
kučnej agende (evidencie a prehľady dlžníkov, stav úkonov, 
návrh na vykonanie exekúcie, pridelenie poverenia súdu na 
vykonanie exekúcie, doručenie poverenia exekútorovi, právo-
platné uznesenia o zastavení a odklade exekúcie, Oznámenie 
dražobného roka), ako aj údaje podľa parametrov a kritérií pre 
interné analýzy nad údajovou základňou Ministerstva spravod-
livosti Slovenskej republiky. Tým umožní zisťovať indikatívne 
informácie o konkrétnych exekučných konaniach, zisťovať, či 
už bol na konkrétny subjekt nariadený výkon exekúcie podľa 
Exekučného poriadku, ktorý súdny exekútor bol poverený vyko-
naním exekúcie, o akú vymáhanú povinnosť sa jedná, kedy bola 
exekúcia nariadená, či bol právoplatne odložený výkon exekúcie 
alebo zastavený, atď. CEEx nebude obsahovať v tejto fáze údaje 
o exekúciách (výkonoch rozhodnutí) vedených súdmi, orgánmi 
štátnej správy a samosprávy, finančnými orgánmi, či zdravotný-
mi poisťovňami podľa iných predpisov ako podľa Exekučného 
poriadku.

• Štátna pomoc
Poskytovanie finančných prostriedkov  
v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky
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Надання інформації про доступність вільної 
нерухомості та індустріальних парків для інвесторів
Подача пропозицій та пов’язаних з ними документів на 
судове слухання – послуга дозволяє в електронній формі 
позивачеві та відповідачеві подати пропозицію правового 
захисту (наприкл., заперечення щодо платіжного доручення), 
відкликання скарги або часткове відкликання, а також подача 
апеляції щодо рішення суду.
Єдиний реєстр виконавчих проваджень  – послуга, що 
забезпечується модулем Єдиним реєстром виконавчих 
проваджень (ЄРВП), який оприлюднює загальнодоступні дані, 
що містяться в судових реєстрах (інформація з  ESS / SM), які 
місять записи та управління відомостями, що направлені 
до виконання (записи про боржників, місце виконання, 
стадію виконання, рішення суду про виконання, доручення 
повноважень виконавця, правомірне рішення про зупинення 
чи відкладення виконавчого провадження, повідомлення 
про аукціон) а також інформацію відповідно до параметрів 
та критеріїв  внутрішнього (пошуку) бази даних Міністерства 
юстиції Словацької Республіки. Таким чином, буде можливим 
дізнатись орієнтовну інформацію про конкретні виконавчі 
провадження, дізнатись, чи вже було щодо конкретного 
суб’єкта відкрито виконавче провадження згідно виконавчого 
порядку, якому судовому виконавцю було доручене виконавче 
провадження, про яке зобов’язання йде мова, коли дозвіл на 
виконавче провадження було видане, чи було на законних 
підставах відкладене чи зупинене виконання провадження 
та ін. ЄРВП не містить відомостей, що перебувають на 
стадії розгляду судами, органами державного управління 
та органами самоврядування, фінансовими установами, чи 
медичними страховими компаніями відповідно до інших 
нормативно-правових актів, а також Виконавчого порядку.

•  Державна допомога
Надання фінансових засобів в межах компетенції 
Уряду Словацької Республіки 

► Припинення бізнесу
• Банкрутство та новий початок

Заява дебіторської заборгованості
Подача заяви, забезпеченої дебіторської заборгованості
Відмова від вимог кредиторів

• Продаж бізнесу
Послуги торгового реєстру – єдина точка контакту
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► Ukončenie podnikania
• Bankrot a nový začiatok

Prihláška pohľadávky
Podávanie prihlášky zabezpečenej pohľadávky
Popretie pohľadávky veriteľom

• Predaj podniku
Služby živnostenského registra – jednotné kontaktné miesto

► Veda, výskum a inovácie
• Inovácie

Vyhľadávacie služby Registra priestorových informá-
cií – Služba umožňuje vyhľadávanie metaúdajových záznamov 
popisujúcich súbory a služby priestorových údajov, ktoré sú ob-
siahnuté v Registri priestorových informácií. Vyhľadávanie me-
taúdajových záznamov je realizované prostredníctvom Vyhľa-
dávacieho a mapového klienta RPI. Používateľ môže vyhľadávať 
metaúdaje pomocou základného jednoduchého vyhľadávania 
alebo prostredníctvom rozšíreného vyhľadávania, kde je možné 
definovať detailné vyhľadávacie kritériá ako napr. názov súboru 
alebo služby, kľúčové slová a iné.

► Začatie podnikania
• Doklady potrebné k začatiu podnikania 

Licencovanie cezhraničnej prepravy určených výrob-
kov – Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky poskytuje 
možnosť podať žiadosť o udelenie licencií na obchodovanie 
s určenými výrobkami a žiadosť o vydanie povolení na transfer 
výbušnín v rámci EÚ.

• Registrácia živnosti 
Služby živnostenského registra – jednotné kontaktné miesto

• Registrácia právnickej osoby
Podávanie návrhu na zápis, zmenu a výmaz údajov  
v obchodnom registri
Požiadanie o uloženie listiny do zbierky listín
Požiadanie o vyhotovenie kópie listiny uloženej  
v zbierke listín v elektronickej podobe
Požiadanie o vyhotovenie kópie listiny uloženej  
v zbierke listín v tlačenej podobe
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► Наука, дослідження та інновації
• Інновації

Пошукові послуги Реєстру просторової інформації  - 
послуга дозволяє шукати записи метаданих, що описують 
файли та послуги просторової інформації, що містяться в  
Реєстрі просторової інформації. Пошук записів метаданих 
здійснюється за допомогою Пошукового та мапового клієнта 
РПІ. Користувач може знайти метадані посередництвом 
основного базового пошуку або за допомогою розширеного 
пошуку, де можна визначити детальні критерії пошуку такі 
як, наприкл., назва файлу чи послуги, ключові слова та ін.

► Початок бізнесу
• Документи, необхідні для початку бізнесу  

Ліцензування транскордонного перевезення призначених 
продуктів –Міністерство економіки Словацької Республіки 
передбачає можливість подання заяви на отримання 
ліцензії на торгівлю певними продуктами та подання заяви 
на отримання дозволу для трансферу вибухових речовин в 
межах ЄС.

• Реєстрація бізнесу
Послуги торгового реєстру – єдина точка контакту

• Реєстрація юридичної особи
Подача заяви на реєстрацію, зміну та видалення даних 
з Торгового реєстру 
Запит про необхідність збереження документу до 
збірника документів 
Запит про виготовлення копії документу, що 
зберігається в збірнику документів в електронній 
формі
Запит про виготовлення копії документу, що 
зберігається в збірнику документів в друкованому 
вигляді
Запис даних до реєстру партнерів публічного сектору 
– послуга призначена для виконання першої реєстрації  
фізичної особи чи юридичної особи до реєстру партнерів 
публічного сектору.
Реєстрація змін в реєстрі партнерів публічного сектору 
- послуга призначена для здійснення зміни даних, внесених 
до реєстру партнерів публічного сектору. Мова йде про 
зміну даних про партнера публічного сектору, про кінцевого 
споживача переваг та про уповноважену особу. Послуга 
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Zapísanie údajov do registra partnerov verejného sekto-
ra – Služba je určená pre vykonanie prvého zápisu fyzickej 
osoby alebo právnickej osoby do registra partnerov verejného 
sektora.
Zapísanie zmeny údajov registra partnerov verejného  
sektora – Služba je určená pre vykonanie zmeny údajov zapísa-
ných v registri partnerov verejného sektora. Ide o zmenu údajov 
o partnerovi verejného sektora, o konečnom užívateľovi výhod 
a o oprávnenej osobe. Služba je ďalej určená aj pre výmaz opráv-
nenej osoby alebo zápis novej oprávnenej osoby.

► Zodpovedné podnikanie
• Povolenie životného prostredia

Povoľovanie výrubu drevín
• Využívanie a ochrana vôd

Povoľovanie odberu podzemných vôd (studňa)  
a zriadenie drobnej vodnej stavby

8.2. POROVNANIE SPRÁVNYCH A SÚDNYCH 
POPLATKOV PRI KLASICKÝCH 
A ELEKTRONICKÝCH PODANIACH

Ako sme už naznačili v predchádzajúcich častiach, jednou z výhod elek-
tronizácie verejnej správy je zníženie sadzieb súdnych a správnych po-
platkov za podania urobené elektronickou formou.

V zmysle zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za vý-
pis z registra trestov platí, že pokiaľ je podanie urobené elektronickými 
prostriedkami sadzba poplatku vo veciach týkajúcich sa obchodné-
ho registra je 50 % z pevnej sumy ustanovenej v sadzobníku a sa-
dzba poplatku v iných veciach je 50 % zo sadzby poplatku ustanove-
nej v sadzobníku, znížená najviac o 70 EUR, ak zákon neustanovuje 
pri jednotlivých položkách sadzobníka inak. Pokiaľ sú súčasťou podania 
prílohy, k zníženiu sadzby poplatku dôjde len za predpokladu, že tieto 
prílohy sú takisto vyhotovené v elektronickej podobe, bez ohľadu na to 
či boli podané spoločne s podaním alebo až po jeho doručení. Pokiaľ táto 
povinnosť nebude splnená, na podanie sa bude vzťahovať pôvodná, t.j. 
neznížená, sadzba poplatku. 

K obdobnej situácii došlo aj v prípade správnych poplatkov. Novelou zá-
kona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, ktorá nadobudla účinnosť 
1. decembra 2013 došlo k zníženiu sadzby správneho poplatku pri 
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також призначена для видалення уповноваженої особи та 
реєстрацію нової уповноваженої особи.

► Відповідальне підприємництво
• Дозвіл органу навколишнього середовища

Дозвіл вирубки дерев
• Використання та охорона вод

Дозвіл збирання підземних вод (криниця) і створення 
малих гідротехнічних споруд

8.2. ПОРІВНЯННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ І 
СУДОВИХ ЗБОРІВ ДЛЯ ТРАДИЦІЙНОГО ТА 
ЕЛЕКТРОННОГО ПОДАННЯ

Як вже зазначалося в попередніх розділах, однією з переваг 
електронізації державного управління є зниження розміру судових і 
адміністративних зборів для подання в електронній формі.

Відповідно до закону № 71/1992 Зб. про судові збори та збір за довідку 
про несудимість вважається дійсним у випадку, якщо подання 
зроблене електронним способом, то сума збору що стосується 
подання до торгового реєстру становить 50 % від встановленої 
суми, передбаченої в тарифному плані і сума збору в інших 
випадках становить 50 % від встановленої суми, передбаченої 
в тарифному плані, зменшена максимально на 70 євро, якщо 
законом не передбачено в інших випадках інакше. У випадку, якщо 
вони є частиною подання додатку, зменшення суми збору відбудеться 
за умови, що дані додатки та вкладення також виготовлені в 
електронній формі,  якщо законом не передбачено інакше. Якщо 
вони є частиною адміністрації Додатки, зменшені збори будуть 
тільки за умови, що такі вкладення також в електронному вигляді, 
незалежно від того, чиїх подали разом при поданні чи тільки після 
його доставки. Якщо ця вимога не виконується, то для подачі буде 
застосована початкова, тобто, без зменшення, сума збору. 

Аналогічна ситуація склалась і у випадку адміністративних зборів. 
Поправка до закону № 145/1995 З.з. про адміністративні збори, 
яка вступила в дію 1 грудня 2013 призвела до зменшення суми 
адміністративного збору під час електронного подання до  50 % 
в порівнянні з сумами адміністративних зборів, встановлених 
для стандартної подачі документів. Проте, максимально сума 
адміністративного збору може бути зменшена на 70 євро, якщо 
законом не передбачається в окремих випадках інакше. Зниження 
суми зборів застосовується тоді, коли частиною заяви, що подається в 
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elektronickom podaní až o 50 % v porovnaní so sumami v sadzobní-
ku správnych poplatkov stanovenými pre štandardné listinné podanie. 
Maximálne však môže byť suma správneho poplatku znížená o 70 
EUR, ak zákon neustanovuje pri jednotlivých položkách sadzobníka 
inak. Zníženie sadzby poplatkov sa uplatní aj vtedy, ak sú súčasťou ná-
vrhu podaného elektronicky prílohy, pokiaľ sú tieto rovnako ako návrh 
podané v elektronickej podobe, bez ohľadu na to či sú podané súčasne 
s návrhom alebo dodatočne.

Pre porovnanie uvádzame niekoľko typov najbežnejších podaní a výšku 
súdneho alebo správneho poplatku za takéto podanie urobené v listin-
nej podobe a poplatku za podanie urobené v elektronickej podobe, v sú-
lade so sadzobníkom poplatkov podľa zákona č 71/1992 Zb. o súdnych 
poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov a zákona č. 145/1995 
Z.z. o správnych poplatkoch:
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електронній формі, є і вкладення також, які так як заява, подаються в 
електронній формі, незалежно від того, чи останнє подається разом із 
заявою або додатково.

Для порівняння наводимо декілька типів найбільш поширених подач 
та розмір судового або адміністративного збору за такі подачі, зроблені 
в друкованому вигляді та збору за подачу, зроблене в електронному 
вигляді, відповідно до тарифів зборів згідно закону № 71/1992 Зб. про 
судові збори та збору за довідку про несудимість, тa закону № 145/1995 
З.з. про адміністративні збори:
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Orgán verejnej 
moci

Typ podania Poplatok 
za listinné 
podanie

Poplatok za 
elektronické 
podanie

Okresný úrad, 
katastrálny 
odbor

Návrh na začatie konania 
o povolení vkladu práva 
k nehnuteľnosti do katastra 
nehnuteľností (o ktorom úrad 
rozhodne v lehote 30 dní)

66 EUR 33EUR

Okresný úrad, 
katastrálny 
odbor

Návrh na začatie konania 
o povolení vkladu práva 
k nehnuteľnosti do katastra 
nehnuteľností (o ktorom úrad 
rozhodne v lehote 15 dní)

266 EUR 133 EUR

Okresný 
úrad, odbor 
živnostenského 
podnikania

Vydanie osvedčenia 
o živnostenskom oprávnení 
na každú voľnú živnosť

5 EUR bezplatne

Registrový súd Návrh na prvý zápis akciovej 
spoločnosti do obchodného 
registra SR

750 EUR 375 EUR

Registrový súd Návrh na prvý zápis iných 
právnických osôb do 
obchodného registra SR 
(s.r.o., k.s., v.o.s.)

300 EUR 150 EUR

Registrový súd Návrh na prvý zápis fyzickej 
osoby podnikateľa do 
obchodného registra SR

150 EUR 75 EUR

VÝHODY E-GOVERNMENTU
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Public 
authority

Type of submission Fee for 
paper 
submission

Fee for 
electronic 
submission

Районна 
адміністрація, 
відділ 
земельного 
кадастру

Пропозиція щодо початку 
справи про дозвіл вкладу 
права на нерухомість до 
кадастру нерухомості (щодо 
якого відомство прийме 
рішення протягом 30 днів)

66 євро 33євро

Районна 
адміністрація, 
відділ 
земельного 
кадастру

 Пропозиція щодо початку 
справи про дозвіл вкладу 
права на нерухомість до 
кадастру нерухомості (щодо 
якого відомство прийме 
рішення протягом 15 днів)

266 євро 133 євро

Районна 
адміністрація, 
відділ у справах 
бізнесу

Видача сертифікату 
підприємцям для дозволу на 
кожну вільний вид діяльності

5 євро безкоштовно

Реєстраційний 
суд

 Пропозиція на першу 
реєстрацію акціонерного 
товариства до торгового 
реєстру СР

750 євро 375 євро

Реєстраційний 
суд

Заява на перший запис 
фізичної особи-підприємця 
до торгового реєстру СР   

300 євро 150 євро

Registration 
court

Proposal for first entry of 
a natural person entrepreneur 
to the commercial register SR

150 євро 75 євро
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9.1. VIDEONÁVODY

Za účelom rýchlejšej a jednoduchšej orientácie sú na portáli www.slo-
vensko.sk dostupné videonávody, ktoré jednoduchým a prehľadným 
spôsobom zobrazujú základné situácie o ktorých sme hovorili v pred-
chádzajúcom texte a ktoré môžu nastať pri práci s Ústredným portálom 
verejnej správy, pri aktivácii elektronickej schránky a ďalšej práci s ňou, 
ako aj pri inštalácií softvérového vybavenia, teda základných aplikácií 
a programov pre prihlasovanie do elektronickej schránky a elektronic-
ké podpisovanie dokumentov. Jednotlivé videá možno nájsť na stránke:

https://www.slovensko.sk/sk/navody/videonavody

Videá sú na stránke zoradené v logickej postupnosti a navzájom na seba 
nadväzujú. Postupne popisujú jednotlivé kroky, po absolvovaní ktorých 
bude majiteľ elektronickej schránky plne schopný túto používať na elek-
tronickú komunikáciu. K dispozícii sú videonávody pre nasledujúce si-
tuácie:

• Video č. 1 – Ako začať
• Video č. 2 – Na stiahnutie
• Video č. 3 – Ako zistiť typ operačného systému
• Video č. 4 – Ovládače k čítačke kariet
• Video č. 5 – Inštalácia eID klient
• Video č. 6 – Prihlásenie do schránky
• Video č. 7 – Chcem sa prihlásiť ako…
• Video č. 8 – Elektronická schránka

09. 
VIDEONÁVODY, 
LEGISLATÍVA 
A INTERNETOVÉ ZDROJE

VIDEONÁVODY, LEGISLATÍVA A INTERNETOVÉ ZDROJE
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09. 
ВІДЕОІНСТРУКЦІЇ, 

ЗАКОНОДАВСТВО ТА 
ІНТЕРНЕТ-ДЖЕРЕЛА

9.1. ВІДЕОІНСТРУКЦІЇ 
З метою швидшого та простішого орієнтування на порталі www.slov-
ensko.sk доступні відеоінструкції, які простим та прозорим способом 
зображують основні ситуації, про які згадувалось вище в тексті та які 
можуть виникнути при роботі з Центральним порталом державного 
управління, при активації електронної скриньки та іншій роботі 
з нею, також і при встановленні програмного забезпечення, тобто 
основних додатків та програм для входу на електронну скриньку та 
електронне підписання документів. Окремі відео можна знайти за 
посиланням:

https://www.slovensko.sk/sk/navody/videonavody

Відео на сторінці розміщені в логічній послідовності і обопільно 
пов'язані між собою. Поступово описуючи кожен крок, після 
закінчення яких власник електронної скриньки повністю в змозі 
використовувати її для електронного зв'язку.  Для наступних ситуацій 
доступні такі відеоінструкції:

•  Video č. 1 – Початок роботи
•  Video č. 2 – Для завантаження
•  Video č. 3 – Як визначити тип операційної системи
•  Video č. 4 – Драйвери для читання карт
•  Video č. 5 – Установка «eID клієнта»
•  Video č. 6 – Вхід на скриньку
•  Video č. 7 – Хочу зареєструватися в якості...
•  Video č. 8 – Електронна скринька
•  Video č. 9 – Як відправити подання за допомогою послуги 
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• Video č. 9 – Ako poslať podanie cez službu Všeobecná agenda
• Video č. 10 – Potvrdenie prijatia úradného rozhodnutia
• Video č. 11 – Nastavenie notifikácií na email
• Video č. 12 – Nastavenie notifikácií cez SMS
• Video č. 13 – Registrácia na portáli Finančnej správy

9.2. PREHĽAD SÚVISIACICH INTERNETOVÝCH 
STRÁNOK

Pre jednoduchšiu orientáciu v závere uvádzame prehľadný zoznam in-
ternetových stránok, na ktorých možno nájsť bližšie informácie k jed-
notlivým témam, ktoré boli rozberané v predchádzajúcich častiach. Zo-
znam je logicky usporiadaný z hľadiska poradia jednotlivých krokov pri 
aktivácii elektronickej schránky a pri ďalšom využívaní elektronických 
služieb.

► Aktivácia elektronickej schránky, inštalácia  
programov, elektronické služby
• Ústredný portál verejnej správy: 

www.slovensko.sk
• Kontaktný formulár Ústredného kontaktného centra pre prípad 

nahlasovania problémov a poskytovania informácií o Ústred-
nom portáli verejnej správy: 
https://helpdesk.slovensko.sk/new-incident/

• Zistenie operačného systému pred inštaláciou softvérového 
vybavenia:
https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie

• Inštalátory pre aplikácie / ovládače a súvisiace užívateľské prí-
ručky:
https://eidas.minv.sk/TCTokenService/ download/

• Video návody pre aktiváciu a používanie elektronickej schránky: 
https://www.slovensko.sk/sk/navody/videonavody

• Zoznam elektronických služieb dostupných na Ústrednom portá-
li verejnej správy:
https://data.gov.sk/dataset/upvs-esluzby

► Elektronický preukaz s čipom
• Podmienky a postup pri vydávaní občianskych preukazov

http://www.minv.sk/?obcianske-preukazy

VIDEONÁVODY, LEGISLATÍVA A INTERNETOVÉ ZDROJE
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«Загальна агенда»
•  Video č. 10 – Підтвердження прийняття офіційного рішення
•  Video č. 11 – Налаштування сповіщень на e-mail
•  Video č. 12 – Налаштування сповіщень через SMS
•  Video č. 13 – Реєстрація на порталі фінансового управління

9.2. ОГЛЯД ПОВ'ЯЗАНИХ ІНТЕРНЕТ-СТОРІНОК
Для простішої орієнтації, підбиваючи підсумки, наводимо повний 
список інтернет-сторінок, на яких можна знайти детальну інформацію 
з конкретних тем, які розглядалися в попередніх розділах. Список 
логічно організований з точки зору порядку окремих кроків при 
активації електронної скриньки та при подальшому використанні 
електронних послуг.

► Активація електронної скриньки, встановлення програм, 
електронні послуги
• Центральний портал державного управління:  

www.slovensko.sk
• Форма зворотного зв’язку Центрального контакт-центру у 

випадку виникнення проблем та надання інформації про 
Центральний портал державного управління: 
https://helpdesk.slovensko.sk/new-incident/

• Визначення операційної системи перед встановленням 
програмного забезпечення:
https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie

• Інсталятори для додатків / драйвери тa пов'язані з ними 
посібники користувача:
https://eidas.minv.sk/TCTokenService/ download/

• Відеоуроки для активації та використання електронної 
скриньки:  
https://www.slovensko.sk/sk/navody/videonavody

• Список електронних послуг, доступних на Центральному 
порталі державного управління:
https://data.gov.sk/dataset/upvs-esluzby

► Електронне посвідчення з чіпом
• Умови та порядок  видачі посвідчення особи

http://www.minv.sk/?obcianske-preukazy
• Приймальні дні та години відділень Районних управлінь 
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• Stránkové dni a hodiny na pracoviskách Okresných riaditeľ-
stiev policajného zboru – oddelenie dokladov:
http://www.minv.sk/?strankove-dni-a-hodiny-na-pracoviskach

• Zoznam pracovísk, na ktorých možno požiadať o alternatívny 
autentifikátor:
http://www.minv.sk/?alternativne-autentifikatory

• Oddelenia cudzineckej polície, úradné hodiny, územná pôsob-
nosť:
http://www.minv.sk/?ocp-1

► Prístup a disponovanie s elektronickou schránkou, udelenie 
oprávnenia na zastupovanie
• Všeobecné informácie o povinnej aktivácii elektronických schrá-

nok
http://statutar.sk/

• Udelenie oprávnenia na zastupovanie pri vstupe a používaní 
elektronickej schránky
http://statutar.sk/splnomocnenie

► Kvalifikovaný elektronický podpis
• Národný bezpečnostný úrad:

http://www.nbusr.sk/
• Komerčná aplikácia – produkt Qsign:

https://store.ardaco.com/sk/
http://qsign.sk/

• Zoznam akreditovaných certifikačných autorít poskytujúcich 
kvalifikované certifikáty v Slovenskej republike:
http://www.nbusr.sk/doveryhodne-sluzby/certifikacia-produk-
tov/certifikovane-produkty/aplikacie-pre-podpis-a-pecat/index.
html.

• Zoznam odkazov na publikované národné zoznamy poskytova-
teľov kvalifikovaných certifikátov členských krajín EÚ:
https://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/trus-
ted-list/tl-hr.pdf

• Informácie k elektronickému podaniu:
http://www.minv.sk/?informacie-k-elektronickemu-podaniu

► Legislatíva a orgány verejnej moci
• Právny a informačný portál, elektronická zbierka zákonov:

https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-pravnych-predpisov

VIDEONÁVODY, LEGISLATÍVA A INTERNETOVÉ ZDROJE
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поліції – відділ документального забезпечення:
http://www.minv.sk/?strankove-dni-a-hodiny-na-pracoviskach

• Список відділень, на яких можна подати заяву на 
альтернативний автентифікатор:
http://www.minv.sk/?alternativne-autentifikatory

• Відділення імміграційної поліції, години прийому, 
територіальне охоплення:
http://www.minv.sk/?ocp-1

► Доступ та управління електронною скринькою, надання 
дозволу на представництво 
• Загальна інформація про обов'язкову активацію електронних 

скриньок
http://statutar.sk/

• Надання дозволу на представництво при вході та 
використанні електронної скриньки 
http://statutar.sk/splnomocnenie

► Кваліфікований електронний підпис
• Управління з питань національної безпеки:

http://www.nbusr.sk/
• Комерційний додаток – продукт Qsign:
 https://store.ardaco.com/sk/

http://qsign.sk/
• Перелік акредитованих органів зі сертифікації, які надають 

кваліфіковані сертифікати в Словацькій Республіці:
http://www.nbusr.sk/doveryhodne-sluzby/certifikacia-produktov/
certifikovane-produkty/aplikacie-pre-podpis-a-pecat/index.html.

• Перелік посилань на опубліковані національні списки 
постачальників кваліфікованих сертифікатів країн ЄС:
https://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/trust-
ed-list/tl-hr.pdf

• Інформація для електронного подання:
http://www.minv.sk/?informacie-k-elektronickemu-podaniu

► Законодавство і органи державної влади
• Юридичний та інформаційний портал, електронний збірник 

законів:
https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-pravnych-predpisov

• Уряд Словацької Республіки:
http://www.vlada.gov.sk/

• Міністерство внутрішніх справ Словацької Республіки:
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• Úrad vlády Slovenskej republiky:
http://www.vlada.gov.sk/

• Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky:
http://www.minv.sk/

• Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky:
http://www.justice.gov.sk/Stranky/default.aspx

• Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby:
https://www.nases.gov.sk/

9.3. PREHĽAD SÚVISIACICH PRÁVNYCH PREDPISOV

Oblasť e-Governmentu upravujú nasledujúce právne predpisy, ktoré 
možno nájsť v aktuálnom znení na stránke https://www.slov-lex.sk/vy-
hladavanie-pravnych-predpisov:

• Zákon č. 305/2013 Z.z. Zákon o elektronickej podobe výkonu pô-
sobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o e-Governmente)

• Zákon č. 374/2016 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 
Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej 
moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Govern-
mente)

• Zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov

• Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (najmä ust. §105 
a nasl.)

• Zákon č. 76/2009 Z.z., ktorým bolo vyhlásené Úplné znenie zákona 
č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov

• Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky č. 8/2014 Z.z. ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o e-Governmente

• Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 29/2017 Z.z. 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o alternatívnom autentifikátore

• Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 
25/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie 
návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je 
potrebné k návrhu na zápis priložiť

VIDEONÁVODY, LEGISLATÍVA A INTERNETOVÉ ZDROJE
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http://www.minv.sk/
• Міністерство юстиції Словацької Республіки:

http://www.justice.gov.sk/Stranky/default.aspx
• Національне агентство з питань мережі та електронних 

послуг:
https://www.nases.gov.sk/

9.3. ОГЛЯД ПОВ’ЯЗАНИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ
Сфера e-Governmentu регулюється наступними законодавчими 
актами, які можна знайти в актуальній версії на сторінці https://www.
slov-lex.sk/vyhladavanie-pravnych-predpisov:

• Закон № 305/2013 З.з. про електронну форму здійснення 
повноважень органів державної влади та про внесення змін 
до деяких законів (закон про e-Government)

• Закон № 374/2016 З.з., який змінює та доповнює закон № 
305/2013 З.з. про електронну форму здійснення повноважень 
органів державної влади та про внесення змін до деяких 
законів (закон про e-Government)

• Закон № 404/2011 З.з. про перебування іноземців та про 
внесення змін до деяких законів

• Закон № 160/2015 З.з. Цивільний процесуальний порядок (а 
саме пост. §105 та наст.)

• Закон № 76/2009 З.з., яким було проголошено повний текст 
закону № 215/2002 З.з. прo електронний підпис та про 
внесення змін до деяких законів

• Постанова Уряду Словацької Республіки № 8/2014 З.з., якою 
здійснюються деякі постанови закону про e-Government

• Постанова Міністерства внутрішніх справ Словацької 
Республіки № 29/2017 З.з., якою визначаються подробиці про 
альтернативний аутентифікатор

• Постанова Міністерства юстиції Словацької Республіки № 
25/2004 З.з., якою визначаються зразки форм для подачі 
пропозицію на реєстрацію в торговий реєстр та перелік 
документів, які повинні супроводжувати пропозицію на 
реєстрацію
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Z dôvodu širokého rozsahu oblasti e-Governmentu a problematiky elek-
tronických schránok na záver uvádzame stručné zhrnutie najdôležitej-
ších informácií formou zodpovedania často kladených otázok.

• Čo je to e-Government?
E-Government predstavuje elektronickú formu výkonu verejnej 
správy prostredníctvom informačno-komunikačných technológií, 
predovšetkým internetovej siete. V jednoduchosti povedané, e-Go-
vernment predstavuje postupné zavedenie elektronických služieb 
verejnej správy. 

• Na čo slúži Ústredný portál verejnej správy?
Ústredný portál verejnej správy je prevádzkovaný na webovom 
sídle www.slovensko.sk. a jeho správcom je Úrad vlády Slovenskej 
republiky. Hlavným účelom vytvorenia tohto portálu je centrali-
zácia elektronických služieb verejnej správy na jednom mieste. 
K jednotlivým elektronickým službám má prístup iba prihlásený 
užívateľ portálu, a to prostredníctvom svojej elektronickej schrán-
ky.

• Čo je to elektronická schránka a na čo slúži?
Elektronická schránka funguje ako elektronické úložisko, v ktorom 
sú uchovávané elektronické správy a notifikácie. Elektronické 
schránky sa zriaďujú jednak orgánom verejnej moci ako aj fyzic-
kým a právnickým osobám (občanom a podnikateľom). Orgány 
verejnej moci prijímajú do schránky elektronické podania (žiados-
ti, sťažnosti, podnety) od občanov, podnikateľov a iných inštitúcií. 
Schránka občanov a podnikateľov je zas určená na prijímanie 
elektronických úradných dokumentov (rozhodnutí, výziev, odpo-
vedí) od orgánov verejnej moci.

10. 
ČASTO KLADENÉ  
OTÁZKY

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
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10. 
ПОШИРЕНІ

ЗАПИТАННЯ

Через широкий спектр дій e-Government та проблематику електронних 
скриньок у підсумку наводимо стислий перелік ключової інформації, 
відповідаючи на актуальні запитання.

• Що таке e-Government?
E-Government являє собою електронну форму здійснення 
державного управління за допомогою інформаційних і 
комунікаційних технологій, насамперед,  мережі інтернету. 
Кажучи простіше, e-Government це поступове впровадження 
електронних послуг державного управління.  

• Для чого існує Центральний портал державного 
управління?
Центральний портал державного управління запускається 
через веб-сайт www.slovensko.sk., де його управляючим є Уряд 
Словацької Республіки. Основною метою створення цього 
порталу є централізація електронних послуг державного 
управління в одному місці. До окремих електронних послуг має 
доступ тільки зареєстрований користувач порталу, а саме, через 
власну електронну скриньку.

• Що таке електронна скринька та для чого вона?
Електронна скринька служить в якості електронного сховища, 
в якому зберігаються електронні повідомлення та сповіщення. 
Електронні скриньки створюються як органам державної 
влади, так і фізичним та юридичним особами (громадянам 
та підприємцям). Органи державної влади отримують на 
скриньку електронні подання (заяви, скарги, пропозиції) від 
громадян, підприємців та інших установ. З іншої сторони, 
скринька громадян та підприємців призначена для отримання 
електронних офіційних документів (рішень, повісток, 
відповідей) від органів державної влади.
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• Je zriadenie elektronickej schránky spoplatnené?
Nie, zriadenie elektronickej schránky je bezplatné.

• Komu sa elektronická schránka zriaďuje?
Elektronická schránka sa zriaďuje pre fyzické osoby, podnikateľov, 
právnické osoby, orgány verejnej moci a pre subjekty medzinárod-
ného práva. Povinná aktivácia elektronických schránok sa týka 
právnických osôb a ich organizačných zložiek zapísaných v ob-
chodnom registri. 

• Čo je to aktivácia elektronickej schránky?
Aktivácia je úkon, ktorým sa schránka sprístupní na doručovanie 
elektronických úradných dokumentov od orgánov verejnej moci. 
Aj po aktivácii bude naďalej možné robiť všetky právne úkony 
(návrhy, žiadosti, sťažnosti, vyjadrenia a pod.) v listinnej forme tak 
ako doposiaľ. 

• Je aktivácia elektronickej schránky povinná?
V prechodnom období (od 1. augusta 2016 do 30. júna 2017) sa 
subjektom, ktorým bola elektronická schránka zriadená, táto akti-
vuje na doručovanie len momentom ich prvého prístupu(prvého 
prihlásenia) oprávnenej osoby do elektronickej schránky. Počas 
tohto obdobia je aktivácia elektronickej schránky ponechaná na 
báze dobrovoľnosti, teda nie je povinná.
K povinnej aktivácii elektronických schránok týchto subjektov dôj-
de najneskôr 1. júla 2017. Právnickým osobám, ktoré sa nezapisujú 
do obchodného registra ( občianske združenia, nadácie, nezisko-
vé organizácie a i.) dôjde k povinnej aktivácii ich elektronických 
schránok až 1. mája 2018. Elektronické schránky si tieto subjekty 
môžu dobrovoľne aktivovať aj pred uvedeným dátum.
Povinná aktivácia elektronických schránok sa nevzťahuje na fy-
zické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, ktorí si môžu aktivovať 
svoje schránky kedykoľvek dobrovoľne na portáli www.slovensko.
sk.

• Na čo slúži aktivácia elektronickej schránky na doručovanie?
V prípade, že je elektronická schránka aktivovaná na doručovanie, 
je sprístupnená na doručovanie elektronických úradných doku-
mentov resp. úradných rozhodnutí od orgánov verejnej moci. Ak-
tiváciou elektronickej schránky na doručovanie nemá žiaden súvis 
či vplyv na odosielanie elektronických podaní prostredníctvom 
ústredného portálu verejnej správy. To znamená, že elektronické 

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
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• Чи є створення електронної скриньки платне?
Ні, створення електронної скриньки є безкоштовне.

• Для кого можна створити електронну скриньку?
Електронна скринька створюється для фізичних осіб, 
підприємців, юридичних осіб, органів державної влади і 
для суб’єктів міжнародного права. Обов'язкова активація 
електронних поштових скриньок стосується юридичних осіб 
та їх організаційних підрозділів, зареєстрованих в торговому 
реєстрі.  

• Що таке активація електронної скриньки?
Активація це дія, яка дозволить скриньці отримувати 
електронні офіційні документи від органів державної влади. 
Навіть після активації буде можливим робити будь-які 
юридичні дії (пропозиції, запити, скарги, рішення та ін.) в 
друкованій формі, як раніше. 

• Чи є активація електронної скриньки обов’язковою?
Протягом перехідного періоду (від 1 серпня 2016 до 30 червня 
2017) суб’єктом, яким була електронна скринька створена, 
остання активує послугу тільки в момент першого входу 
(реєстрації) уповноваженої особи  на електронну скриньку. 
Протягом цього періоду активація електронної скриньки 
залишається добровільною, тобто не є обов’язковою.
Обов'язкова активація електронних скриньок цих суб’єктів 
відбудеться не пізніше  1 липня 2017 р. Юридичним особам, які 
не реєструються в торговому реєстрі ( громадські об'єднання, 
фонди, некомерційні організації і т.д.), обов’язкова активація 
їх електронних скриньок відбудеться тільки 1 травня 2018 р. 
Дані суб’єкти свої електронні скриньки можуть добровільно 
активувати також і перед початком призначеної дати.
Обов'язкова активація електронних скриньок не стосується 
фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які можуть 
активувати свої скриньки в будь-який час добровільно на 
порталі www.slovensko.sk.

• Для чого слугує активація електронної скриньки?
У випадку, якщо електронна скринька активована для 
отримання, відкривається доступ для отримання  електронних 
офіційних документів, відпов., офіційних рішень від органів 
державної влади. Активація електронної скриньки для 
отримання документів не має жодного відношення чи 
вплив на відправку електронного подання посередництвом 
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podanie je možné odoslať aj v prípade ak elektronická schránka 
nie je aktivovaná na doručovanie. Aj po aktivácii schránky na 
doručovanie je jej majiteľ naďalej oprávnený uskutočniť podania 
aj v klasickej listinnej forme.

 • Ak je schránka odosielateľa podania aktivovaná na doručova-
nie, je orgán verejnej moci povinný posielať rozhodnutie iba 
v elektronickej forme do takejto schránky?
Áno, v prípade, že ste si svoju elektronickú schránku aktivovali na 
doručovanie, bude s vami orgán verejnej moci komunikovať elek-
tronicky, čo však neovplyvní vašu možnosť zvoliť si komunikáciu 
aj v listinnej forme.

• Líši sa elektronické doručovanie od doručovania klasických 
listinných dokumentov?
Doručenie elektronických dokumentov do elektronickej schránky 
(správ, výziev či rozhodnutí inštitúcií a orgánov verejnej moci) má 
rovnaké právne účinky ako doručovanie dokumentov v klasickej 
listovej korešpondencii.

• Čo potrebujem na prihlásenie sa do elektronickej schránky?
Na prihlásenie a vstup do elektronickej schránky, sú potrebné: 
Osobný doklad s elektronickým čipom; bezpečnostný osobný kód 
BOK; čítačka kariet; softvérové vybavenie (aplikácia na prihla-
sovanie, ovládač na čítačku kariet).Na prihlasovanie do elektro-
nickej schránky a overovanie elektronickej totožnosti majiteľa 
schránky resp. osoby oprávnenej na prihlasovanie sa do schránky 
a disponovanie s ňou slúži aplikácia „eID klient“. Pred inštaláciou 
je vhodné si preveriť, či váš počítač spĺňa minimálne systémové 
požiadavky

• Kto je oprávnený na prihlásenie do elektronickej schránky 
a disponovanie s ňou?
Do elektronickej schránky má samozrejme prístup jej majiteľ, a to 
prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu. Okrem majiteľa 
schránky je oprávnená na prístup a disponovanie so schrán-
kou ktorákoľvek ďalšia osoba, ktorej majiteľ na tento účel udelí 
plnomocenstvo a ktorá disponuje príslušným autentifikátorom 
s elektronickým čipom vrátane BOK. Majiteľ elektronickej schrán-
ky môže určiť rozsah oprávnení k svojej elektronickej schránke, 
ktorými bude disponovať určená oprávnená osoba.
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Центрального порталу державного управління. Це означає, що 
електронне подання може бути відправлене також і в разі, якщо 
електронна скринька не є активована для отримання. Навіть 
після активації скриньки для отримання документів її власник 
має право здійснити подання в друкованій формі.

• Якщо скринька відправника активована, орган державної 
влади зобов’язаний відправляти рішення тільки в 
електронній формі на таку скриньку?
Так, у випадку, якщо ваша електронна скринька була 
активована, орган державної влади буде спілкуватись з вами 
в електронному форматі, хоча це не впливатиме на вашу 
можливість обрати зв'язок також в друкованій формі.

• Чи відрізняється електронне подання від традиційних 
паперових документів?
Доставка електронних документів на електронну скриньку 
(повідомлень, повісток чи рішень установ та органів державної 
влади) має однакову юридичну силу, що й вручення документів 
традиційної паперової кореспонденції.

• Що потрібно для реєстрації електронної скриньки?
Для реєстрації та вступу на електронну скриньку необхідно:  
посвідчення особи з електронним чіпом; персональний код 
безпеки „BOK“; зчитувач карт; програмне забезпечення (додаток 
для реєстрації,  драйвер для зчитувача карт). Для реєстрації 
електронної скриньки та перевірки електронної особистості 
власника скриньки або ж особи, уповноваженої для реєстрації 
скриньки та для того, щоб нею розпоряджатись неї існує 
додаток „eID клієнт“. Перед встановленням доцільно перевірити, 
чи відповідає ваш комп'ютер мінімальним системним вимогам

• Хто має право ввійти на електронну скриньку та 
розпоряджатись нею?
До електронної скриньки, звичайно, має доступ її власник, а 
саме, через  його керівний орган. Окрім власника скриньки 
право доступу та розпоряджатись скринькою може будь-яка 
інша особа, власник якої для цієї мети уповноважив останню 
тa яка розпоряджається відповідним автентифікатором з 
електронним чіпом, зокрема, „BOK“. Власник електронної 
скриньки може визначати сферу повноважень на свою 
електронну скриньку, які буде мати призначена уповноважена 
особа.
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• Je možné, aby sa v rovnaký čas prihlásilo do rovnakej elektro-
nickej schránky súčasne viacero oprávnených osôb? 
Áno, do elektronickej schránky môže vstupovať viac oprávnených 
osôb súčasne. Počet osôb súčasne prihlásených do jednej elektro-
nickej schránky nie je obmedzený.

• Môžem resp. musím si zriadiť elektronickú schránku ak som 
zahraničná osoba? Ako sa do nej prihlásim?
Na prihlasovanie sa do elektronických schránok je nevyhnutná 
autentifikácia, teda overenie identity osoby, ktorá sa do schrán-
ky prihlasuje. Táto autentifikácia a samotné prihlásenie sa môže 
uskutočniť len ak je prihlasujúca sa osoba majiteľom občianskeho 
preukazu s čipom, dokladu o pobyte s elektronickým čipom alebo 
alternatívneho autentifikátora (od 1. marca 2017).
Ak ide o zahraničnú fyzickú osobu alebo právnickú osobu, táto 
nemá Keďže možnosť získať občiansky preukaz s čipom je viazaná 
na občianstvo Slovenskej republiky, u zahraničnej fyzickej alebo 
právnickej osoby je potrebné požiadať o vydanie dokladu o pobyte 
pre cudzincov s elektronickým čipom, ktorý vydáva príslušný 
policajný útvar Slovenskej republiky(t.j. Okresné riaditeľstvo Po-
licajného zboru - oddelenie dokladov resp. Oddelenie cudzineckej 
polície)

• Aká je úložná kapacita schránky?
Kapacita elektronickej schránky je 1 GB, pričom prostredníctvom 
na to určenej funkcie v elektronickej schránke možno požiadať 
o zvýšenie jej úložnej kapacity za príslušný poplatok a to nasledov-
ne:
zvýšenie kapacity o 1 GB sumou 10 eur s DPH za 1 rok,
zvýšenie kapacity o 10 GB sumou 100 eur s DPH za 1 rok,
zvýšenie kapacity o 100 GB sumou 1000 eur s DPH za 1 rok.

• Čo je kvalifikovaný elektronický podpis?
Pokiaľ by majiteľ elektronickej schránky chcel využívať elektro-
nickú schránku aj na odosielanie elektronických dokumentov, 
tieto dokumenty musia byť podpísané tzv. kvalifikovaným elek-
tronickým podpisom. Takto podpísané (autorizované) dokumenty 
majú v elektronickom styku rovnakú právnu silu ako štandardné 
listinné dokumenty podpísané rukou.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY



177FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

• Чи є можливим, аби в той самий час на одну електронну 
скриньку ввійшло декілька уповноважених осіб?  
Так, на електронну скриньку можуть ввійти декілька 
уповноважених осіб в однаковий час. Кількість осіб, 
які одночасно ввійшли на одну електронну скриньку, є 
необмеженою.

• Чи я можу і чи мені потрібно створити електронну 
скриньку, якщо я іноземець? Як на неї увійти?
Для входу на електронну скриньку є необхідна автентифікація, 
тобто, перевірка особи людини, яка здійснює вхід на скриньку. 
Дана автентифікація та окремий вхід може виконатись тільки 
в тому випадку, якщо особа, яка здійснює вхід, є власником 
посвідчення особи з чіпом, документу про проживання з 
електронним чіпом або альтернативного автентифікатора (від 1 
березня 2017 року).
Якщо мова йде про іноземну фізичну особу чи юридичну 
особу, яка не має можливості отримати посвідчення особи з 
чіпом, що пов’язане з громадянством Словацької Республіки, 
іноземна фізична чи юридична особа необхідна подати заяву 
на отримання документу на проживання для іноземців з 
електронним чіпом, який видається компетентним відділом 
поліції Словацької Республіки (тобто, Окружним управлінням 
поліції – відділ документального забезпечення або ж 
Управлінням імміграційної поліції)

• Який об’єм пам'яті електронної скриньки?
Об'єм пам'яті електронної скриньки становить 1 GB, при цьому, 
через спеціальну призначену для цього функцію в електронній 
поштовій скриньці, можна подати запит на збільшення її об’єму 
пам'яті, заплативши відповідну суму, а саме:
Збільшення об’єму пам'яті на 1 GB ціною в 10 євро з ПДВ за 1 рік,
Збільшення об’єму пам'яті на 10 GB ціною в 100 євро з ПДВ за 1 рік,
Збільшення об’єму пам'яті на 100 GB ціною в 1000 євро з ПДВ за 1 рік.

• Що таке кваліфікований електронний підпис?
У разі, якщо власник електронної скриньки хотів 
використовувати електронну скриньку також і для відправки 
електронних документів, такі документи повинні бути 
підписані так званим кваліфікованим електронним підписом. 
Підписані таким чином (авторизовані) документи мають в 
електронній формі однакову юридичну силу, як і стандартні 
паперові документи, що підписані рукою.
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• Čo je to autorizácia elektronického dokumentu?
Autorizácia je úkon, prostredníctvom ktorého sa elektronický do-
kument podpíše kvalifikovaným elektronickým podpisom.
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• Що таке авторизація електронного документу?
Авторизація – це процес, за допомогою якого на електронному 
документі буде проставлений кваліфікований електронний 
підпис.
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