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1.
Udelenie
oprávnenia
na
prístup
a disponovanie
s elektronickou schránkou fyzickej osoby (FO), fyzickej osoby –
podnikateľa (FOP) a právnickej osoby (PO)
Na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou FO, FOP, PO sú oprávnení:
 majiteľ schránky (FO, FOP, štatutár PO), pre ktorého bola elektronická
schránka zriadená,
 majiteľom oprávnená osoba, a to v rozsahu ním určenom.
Majiteľ schránky alebo oprávnená osoba ním určená sa prihlasuje do elektronickej
schránky občianskym preukazom s elektronickým čipom (eID karta) a
bezpečnostným osobným kódom alebo dokladom o pobyte s elektronickým čipom a
bezpečnostným osobným kódom.

2.

Udelenie oprávnení inej osobe

Udeliť oprávnenia na prístup a disponovanie s vašou elektronickou schránkou inej
osobe, môžete cez elektronický formulár „Udelenie oprávnenia fyzickej osobe (FO)
na zastupovanie subjektu“, ktorý sa nachádza v elektronickej schránke. Najprv je
potrebné sa na portál www.slovensko.sk prihlásiť a prejsť do elektronickej schránky.
Do elektronickej schránky sa po prihlásení dostanete kliknutím na ikonu obálky alebo
na „Zobraziť elektronickú schránku“ v prihlasovacom paneli v hornej časti titulnej
stránky. (Obr. 1).
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Obr. 1 – Zobraziť elektronickú schránku
Ďalej v elektronickej schránke kliknite na symbol ozubeného kolieska „Nastavenia“,
ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu obrazovky (Obr. 2) vedľa mena majiteľa
schránky.

Obr. 2 – Symbol ozubeného kolieska „Nastavenia“
V nastaveniach vyberte „Vytvorenie žiadosti“ (Obr. 3).

Obr. 3 – Vytvorenie žiadosti
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Ak ste majiteľom schránky, alebo oprávnenou osobou, ktorá môže udeľovať
oprávnenia na schránku budete mať v zozname žiadostí zobrazený formulár
„Udelenie oprávnenia fyzickej osobe“ (Obr.4).

Obr. 4 – Zobrazenie odkazu formulára v zozname žiadostí
Po kliknutí na odkaz budete presmerovaní na formulár „Udelenie oprávnenia fyzickej
osobe (FO) na zastupovanie subjektu“ (Obr. 5).
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Obr. 5 - Formulár „Udelenie oprávnenia fyzickej osobe na zastupovanie subjektu“
Vo formulári zadáte minimálne identifikačné údaje na osobu (meno, priezvisko,
rodné číslo), ktorú oprávňujete a to v rovnakom tvare, ako sú uvedené na
občianskom preukaze s čipom a definuje jej typ prístupu do elektronickej schránky
výberom z možností „Úplný“ alebo „Čiastočný“ (Obr. 6).
Úplným prístupom sa rozumie plný prístup do elektronickej schránky, kde má
oprávnená osoba možnosť disponovať so všetkými priečinkami schránky, čítať
a zmazať správy, presúvať a nahrávať správy, vytvárať a zmazať podpriečinky
a nastavovať v nich určité pravidlá.
Čiastočný prístup do elektronickej schránky vymedzuje oprávnenej osobe prístup k
určeným funkciám schránky a jej priečinkom. Oprávnenia tohto prístupu sa ďalej
definujú priamo v elektronickej schránke v časti „Nastavenia“ (ozubené koliesko
vedľa mena majiteľa schránky vpravo hore), v záložke „Detail schránky“ cez funkciu
pridelenie oprávnení alebo v záložke „Správa priečinkov“.
Začiatok platnosti oprávnenia je potrebné určiť zadaním dátumu v poli „Platnosť od“.
Máte možnosť vymedziť udelenie oprávnenia na určité časové obdobie, v tomto
prípade vyplňte aj dátum v poli „Platnosť do“.
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Vo formulári je možné ďalej vyznačiť políčko funkcie „Postúpiť oprávnenie“ (Obr. 6)
a to iba pri úplnom prístupe k schránke, ktorá umožňuje oprávnenej osobe potom
ďalej postupovať oprávnenia ďalej na inú osobu.

Obr. 6 – Výber typu prístupu a postúpenie oprávnenia
Údaje vo formulári je možné dočasne uložiť do rozpracovaných správ v rámci
elektronickej schránky prostredníctvom funkcie „Uložiť správu“ alebo odoslať na
spracovanie kliknutím na tlačidlo „Odoslať správu“ (Obr. 7). Pri odoslaní formulára
vás systém vyzve na dodatočnú autentifikáciu zadaním bezpečnostného osobného
kódu (BOK).
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Obr. 7 – Uloženie a odoslanie správy
O úspešnom udelení budete informovaní prostredníctvom notifikačnej správy, ktorá
je zasielaná automaticky do elektronickej schránky do priečinku prijatých správ (Obr.
8).

Obr. 8 – Informácia o udelení oprávnenia
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Po udelení oprávnení bude mať oprávnená osoba na prístup a disponovanie
s elektronickou schránkou, po úspešnej autentifikácii, dostupné všetky elektronické
schránky, ku ktorým má pridelené oprávnenie.
Prehľad všetkých osôb, ktoré majú oprávnenia na prístup a disponovanie
s elektronickou schránkou si môžete zobraziť prostredníctvom funkcie „Môj profil“,
ktorá sa nachádza na titulnej stránke portálu (Obr. 9) v prípade, že ste na portáli
prihlásení.

Obr. 9 – Môj profil
Kliknite na „Môj profil“ a vyberte „Zobrazenie zastupovania“ (Obr. 10).

Obr. 10 – Zobrazenie zastupovania
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V tejto časti profilu je zobrazený prehľad osôb (Obr. 11), ktoré sú oprávnené
zastupovať majiteľa schránky s uvedenými detailmi, ako je meno, typ, identifikačné
číslo zastupovania (ID) a jeho časová platnosť.

Obr. 11 – Prehľad identít
Poznámka: Formulár na udelenie oprávnenia je sprístupnený aj cez
v časti „Zobrazenie zastupovania“.

„Môj profil“

3.
Udelenie oprávnení oprávnenou osobou určenou majiteľom
schránky
Ak ste oprávnenou osobou, ktorú oprávnil majiteľ schránky úplným prístupom
k schránke s možnosťou postupovať oprávnenia (Obr. 6), môžete tieto oprávnenia
ďalej udeľovať iným osobám.
Ďalšie delegovanie oprávnení na iné osoby je možné nastaviť rovnakým postupom,
ako je uvedený v časti Udelenie oprávnení inej osobe.

4.

Zrušenie udeleného oprávnenia

Na zrušenie udeleného oprávnenia určitej osobe kliknite v sekcii „Môj profil“ (Obr. 9)
v časti „Zobrazenie zastupovania“ (Obr. 10) na „Zrušiť“ (Obr. 12), ktoré sa zobrazuje
v prehľade oprávnených osôb. Zrušiť oprávnenia nie je možné majiteľom
elektronických schránok, ktorý majú vytvorené zastupovanie zo zákona. Majiteľ
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schránky môže zrušiť oprávnenie ktorejkoľvek osobe, ktorá má udelené oprávnenie
na schránku. Oprávnená osoba môže zrušiť oprávnenie iba takej osobe, ktorej ho
udelila.

Obr. 12 – Zrušenie zastupovania

Po kliknutí na „Zrušiť“ budete presmerovaní na formulár „Zrušenie oprávnenia na
zastupovanie subjektu“ (Obr. 13), v ktorom sa vám automaticky vyplní ID
zastupovania uvedené v časti „Môj profil“.

Obr. 13 – Formulár „Zrušenie oprávnenia za zastupovanie“
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Po odoslaní formulára budete vyzvaní na opätovné zadanie bezpečnostného
osobného kódu. Po úspešnom overení sa vám zobrazí informácia o tom, že vaša
správa bola úspešne odoslaná.
Následne dostanete do schránky informáciu o zrealizovaní vašej požiadavky (Obr.
14).

Obr. 14 – Informácia o zneplatnení zastupovania

Druhá možnosť ako zrušiť udelené oprávnenie je cez „Nastavenia“ dostupné
v elektronickej schránke, v časti Vytvorenie žiadosti (Obr. 1, 2, 3). Zo zoznamu si
vyberiete „Zrušenie oprávnenia na zastupovanie“ (Obr. 15).

Obr. 15 – Prejsť na formulár elektronickej služby
Formulár bude vyžadovať zadanie ID (čísla) zastupovania. ID zastupovania získate,
keď si cez „Môj profil“ vyberiete sekciu „Zobrazenie zastupovania“ (Obr. 10).
V zozname vašich zastupovaní má každé zastupovanie pridelené vlastné ID číslo
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(Obr. 11). Poznačte si číslo zastupovania, ktoré chcete zneplatniť a vyplňte ho do
formulára (Obr. 16).

Obr. 16 – ID zastupovania

Po zadaní ID zvoleného zastupovania a odoslaní formulára budete vyzvaní na
opätovné zadanie bezpečnostného osobného kódu. Po úspešnom overení sa vám
zobrazí informácia o tom, že vaša správa bola úspešne odoslaná. Následne
dostanete do schránky informáciu o zrealizovaní vašej požiadavky (Obr. 15).
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