
 

  

Platnosť certifikátu pre vydávanie  

e-podpisu na občianskych preukazoch   



 

 

Milí členovia FSOK, 

 

možno ste v poslednom období zachytili informáciu ohľadom zmien v platnosti certifikátov pre 

vydávanie e-podpisu na občianskych preukazoch a cudzineckých dokladoch (ďalej len ,,preukaz“). 

K danej téme Ministerstvo vnútra SR uverejnilo na sociálnej sieti informačné video, no jeho obsah 

nepovažujeme za úplne zrozumiteľný a v súlade so skutočnosťou, a preto Vám s cieľom odstránenia 

akýchkoľvek pochybností k danej problematike prinášame krátky newsletter.  

 

Odo dňa 26. júna 2021 končí certifikácia doterajšieho zariadenia pre e-podpis a nebude možné naň ďalej 

vydávať certifikáty pre kvalifikovaný e-podpis. V tejto súvislosti možno hovoriť o nasledujúcich 

alternatívach: 

 

1. Ak ste orgánom verejnej moci, právnickou osobou alebo jej organizačnou zložkou, tak 

elektronickú schránku máte automaticky aktivovanú od jej zriadenia (teda od vzniku subjektu) 

a svoj vydaný certifikát ste oprávnený používať na elektronické podpisovanie v rovnakom 

rozsahu ako doteraz, a to až do konca roku 2022 (bez povinnosti akéhokoľvek ďalšieho úkonu), 

čo platí aj v prípade skoršej dobrovoľnej aktivácie fyzickou osobou / fyzickou osobou 

podnikateľom.  

 

2. Ak ste napríklad fyzická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ a ako držiteľ preukazu ste 

si ho k dnešnému dňu dobrovoľne neaktivovali, môžete tak urobiť len do 25. júna 2021. 

Následne vám bude aktivovaný certifikát na e-podpis platiť rovnako ako v predchádzajúcom 

bode, teda do konca roku 2022.  

 

Po 25. júni už bude Ministerstvo vnútra SR vydávať občianske preukazy s novým implementovaným 

zariadením - čipom a v prípade, že nestihnete aktivovať svoj doterajší preukaz podľa bodu 2., jedinou 

možnosťou pre aktiváciu a následné používanie kvalifikovaného e-podpisu bude požiadať o vydanie 

nového preukazu. To však bude po 25. júni zaťažené správnym poplatkom.  

 

Pre upresnenie ďalej uvádzame tiež skutočnosť, že automatická aktivácia sa naďalej vzťahuje len na 

subjekty uvedené v bode 1. vyššie, čo v praxi znamená, že elektronické podanie a elektronický úradný 

dokument sa doručuje elektronicky výlučne v prípade, ak je elektronická schránka aktivovaná. Ak 

ste teda napríklad podnikateľ – fyzická osoba, nemusíte sa v prípade neaktivovania elektronického 

certifikátu ani do 25. júna 2021 obávať doručovania úradných dokumentov do elektronickej schránky, 

za predpokladu, že ste si dobrovoľne neaktivovali svoju elektronický schránku.  

 

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok nás, prosím, neváhajte kontaktovať.  

JUDr. Tomáš Pavlovič  


