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1.

Úvod

Ústredný portál verejnej správy umiestnený na adrese www.slovensko.sk je
informačným systémom verejnej správy, prostredníctvom ktorého je možné
komunikovať elektronicky s orgánom verejnej moci (inštitúcia, úrad), ktorý má na
portáli zriadenú elektronickú schránku.
Prihlásenie na portál je podmienené vlastníctvom občianskeho preukazu s čipom,
čítačky čipových kariet a zadaním bezpečnostného osobného kódu. Pred prvým
prihlásením sa je potrebná inštalácia aplikácie eID klient, ktorá je k dispozícii v sekcii
Na stiahnutie.
Elektronické schránky sú základným nástrojom komunikácie medzi občanmi a
podnikateľskými subjektmi s orgánmi verejnej moci, a orgánmi verejnej moci
navzájom. Schránky umožňujú elektronické doručovanie úradných podaní a
úradných rozhodnutí. Cieľom zavedenia elektronických schránok je efektívnejšia a
rýchlejšia elektronická komunikácia s verejnou správou.
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). Elektronické schránky sa zriaďujú pre fyzické
osoby, fyzické osoby - podnikateľov, právnické osoby, orgány verejnej moci (ich
organizačné zložky alebo organizácie, ktoré majú vo svojej zriaďovateľskej
pôsobnosti) a subjekty medzinárodného práva.
Každému je možné zriadiť iba jednu elektronickú schránku pre jedno právne
postavenie a jej zriadenie je bezplatné. Ak je majiteľ elektronickej schránky súčasne
osobou vo viacerých právnych postaveniach, zriaďuje sa mu elektronická schránka
pre každé z týchto právnych postavení.
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2.
Postup pri prihlásení sa na Ústredný portál verejnej správy
prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom
Na titulnej stránke portálu na adrese www.slovensko.sk kliknete na ikonu vpravo hore
„Prihlásiť sa na portál“ (Obr. 1).

Obr. 1 – Prihlásenie sa na portál
Ak nemáte pripojenú čítačku čipových kariet zobrazí sa vám okno (Obr. 2), v ktorom
budete vyzvaní na jej pripojenie.

Obr. 2 – Pripojenie čítačky
Následne budete vyzvaní na vloženie občianskeho preukazu s čipom (eID karty) do
čítačky čipových kariet (Obr. 3). Občiansky preukaz s čipom je dôveryhodným
a bezpečným nosičom identifikačných údajov občana a slúži na preukazovanie
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totožnosti občana v elektronickom prostredí. Proces overenia identity osoby sa
nazýva autentifikácia.

Obr. 3 – Vloženie eID karty
Zobrazí sa okno s informáciou o komunikácii systému so serverom (Obr. 4).

Obr. 4 – Komunikácia so serverom
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Na úspešnú identifikáciu a autentifikáciu osoby je potrebné zadať 6 – miestny
bezpečnostný osobný kód (BOK) (Obr. 5).

Obr. 5 – Zadanie kódu

Systém overí váš zadaný bezpečnostný osobný kód a dokončí autentifikáciu osoby
(Obr. 6).

Obr. 6 – Komunikácia medzi kartou a serverom
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Po úspešnej autentifikácii budete presmerovaní na úvodnú stránku portálu alebo sa
vám zobrazí stránka s ponukou výberu subjektu na prihlásenie (Obr. 7). Výber
subjektu, za ktorý sa chcete na portál prihlásiť potvrdíte tlačidlom „Pokračovať“.

Obr. 7 – Výber subjektu na prihlásenie

Po potvrdení výberu subjektu budete presmerovaní na úvodnú stránku portálu. Pre
prístup k elektronickej schránke stlačíte v prihlasovacom paneli ikonu vpravo hore
„Zobraziť elektronickú schránku“ (Obr. 8).

Obr. 8 – Úvodná stránka portálu po úspešnom prihlásení sa
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