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Všeobecné
1. Čo je elektronická autentifikácia na základe Nariadenia eIDAS?
eIDAS sú pravidlá Európskej únie pre elektronickú identifikáciu, autentifikáciu, dôveryhodné
služby, elektronické podpisy, elektronické pečate, elektronické časové pečiatky, elektronické
dokumenty, elektronické doručovacie služby pre registrované zásielky, certifikačné služby pre
autentifikáciu webových sídiel, predpísané Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č.
910/2014 (ďalej aj „Nariadenie eIDAS“).
Cieľom Nariadenia eIDAS je, aby členské štáty Európskej únie od 29. septembra 2018 uznávali
prostriedky elektronickej identifikácie vydané v inom členskom štáte na účely prístupu k službám,
ktoré poskytuje subjekt verejného sektora online, ak sú splnené podmienky. Jednou z týchto
podmienok je, aby bol prostriedok elektronickej identifikácie notifikovaný Európskej komisii v
rámci schémy elektronickej identifikácie.
Proces notifikácie pozostáva z niekoľkých krokov. Jedným z nich je tzv. prednotifikácia, ktorá musí
byť vykonaná minimálne 6 mesiacov pred samotnou notifikáciou. V súčasnosti proces notifikácie
skompletizovalo Nemecko (v septembri 2017), Taliansko (v septembri 2018), Belgicko (v decembri
2018), Estónsko, Chorvátsko, Luxembursko a Španielsko (v novembri 2018), Portugalsko (február
2019), Spojené kráľovstvo (máj 2019), Holandsko, Česká republika, Taliansko - eID (september
2019), Slovensko, Lotyšsko, Belgicko - mobilná aplikácia (december 2019), Dánsko, Portugalsko mobile eID (apríl 2020), Litva, Holandsko - DigiID (august 2020).
Zoznam krajín s ich aktuálnymi statusmi sa nachádza na portáli Európskej komisie.
Prihlasovanie je potrebné obyvateľom jednotlivých štátov umožniť do 12 mesiacov odo dňa ich
notifikácie schémy elektronickej identifikácie.

2. Ktoré orgány verejnej moci musia akceptovať autentifikáciu cudzinca cez eIDAS?
Vzájomné uznávanie sa týka online služieb, ktoré poskytuje subjekt verejného sektora pre
príslušný typ osoby (občan s pobytom, cudzinec s povoleným pobytom, cudzinec bez pobytu).
V zmysle Nariadenia eIDAS je subjektom verejného sektora ústredný, regionálny alebo miestny
orgán, verejnoprávny subjekt alebo združenie tvorené jedným alebo viacerými takýmito orgánmi
alebo jedným či viacerými takýmito verejnoprávnymi subjektmi, alebo súkromný subjekt, ktorý
aspoň jeden z takýchto orgánov, subjektov alebo združení poveril poskytovaním verejných služieb,
keď koná na základe takéhoto poverenia.

3. Pre ktoré služby sa musí akceptovať autentifikácia cez eIDAS?
Povinné uznávanie prostriedkov elektronickej identifikácie, ktoré boli vydané v inom členskom
štáte sa týka služby:
3

-

ktorú poskytuje subjekt verejného sektora online v jednom členskom štáte pre
príslušný typ
osoby,
- na prístup k tejto službe sa vyžaduje elektronická identifikácia pomocou prostriedkov
elektronickej identifikácie a autentifikácia,
- sú splnené podmienky podľa Nariadenia eIDAS:
a) prostriedky elektronickej identifikácie sa vydali v rámci schémy elektronickej identifikácie,
b) ktorá je uvedená na zozname, ktorý Komisia uverejňuje podľa článku 9;
úroveň zabezpečenia prostriedkov elektronickej identifikácie zodpovedá úrovni
zabezpečenia,
ktorá je rovnaká alebo vyššia ako úroveň zabezpečenia, ktorú vyžaduje príslušný subjekt
verejného sektora na prístup k danej službe online v prvom členskom štáte, za predpokladu,
že úroveň zabezpečenia daných prostriedkov elektronickej identifikácie zodpovedá úrovni
zabezpečenia „pokročilá“ alebo „vysoká“;
c) príslušný subjekt verejného sektora používa vo vzťahu k prístupu k danej službe online úroveň
zabezpečenia „pokročilá“ alebo „vysoká“.
Nariadenie eIDAS ďalej nevypočítava a nevymedzuje rozsah online služieb, ku ktorým by mal mať
prístup cudzinec. Hovorí o službách, ktoré poskytuje subjekt verejného sektora online a ku ktorým
sa vyžaduje elektronická identifikácia a autentifikácia za splnenia vyššie uvedených podmienok.
Z povahy veci môže vyplývať obmedzenie, a to, aby daná služba mohla byť poskytnutá štátnym
príslušníkom iných štátov (napr. poskytnutie niektorých služieb môže byt viazané na štátnu
príslušnosť, alebo na trvalý pobyt, atď. ) - takéto obmedzenie by mohlo byť prekážkou reálneho
poskytnutia služby.
Orgán verejnej moci by vo všeobecnosti mal sprístupniť využitie online služieb, ktoré poskytuje,
okrem prípadov vyššie uvedených.

4. Týka sa povinnosť len tých portálov, ktoré majú WebSSO integráciu s portálom
slovensko.sk?
Nie. Povinnosti predpísané z eIDAS sa týkajú aj portálov, ktoré zatiaľ nevyužívajú WebSSO
z ÚPVS IAM, ak spĺňajú podmienky Nariadenia eIDAS.

5. Vytvára sa cudzincovi prihlásenému cez eIDAS aj elektronická schránka? Je aktivovaná
na doručovanie?
Údaje o cudzincovi sa pri prvom prihlásení zapíšu z eIDAS Node do IAM a vytvorí sa mu
elektronická schránka. Identita získaná cez eIDAS Node sa v súčasnosti nezapisuje do Registra
fyzických osôb a ako zdroj údajov pre takéto identity je preto potrebné používať ÚPVS IAM.
Elektronická schránka nie je automaticky aktivovaná na doručovanie. Cudzinec si ju bude môcť
aktivovať sám.
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6. Zapisuje sa identita cudzinca prihláseného cez eIDAS Node do registra fyzických osôb?
Identita získaná cez eIDAS Node sa v súčasnosti nezapisuje do Registra fyzických osôb, nakoľko
rozsah údajov, ktoré sú k dispozícii cez eIDAS Node nie je dostatočný pre zápis do RFO. Ako zdroj
údajov pre takéto identity je preto potrebné používať ÚPVS IAM.
Možnosť zápisu do RFO sa zvažuje, avšak môže vyžadovať úpravu legislatívy.

7. Kedy vzniká duplicitná identita?
Keďže jednotlivé štáty neposkytujú mechanizmus cezhraničného stotožňovania identít, budú
vznikať duplicitné identity. Absentuje napríklad možnosť overiť, či identifikátor z listinného sveta
a identifikátor podľa eIDAS patria rovnakej osobe.
Duplicitná identita vzniká vo viacerých prípadoch, napríklad:
a) Cudzinec má vydaný elektronický prostriedok identifikácie inej krajiny EÚ a zároveň mu bol v
SR vydaný aj prostriedok vydaný v SR, napríklad alternatívny autentifikátor.
b) Cudzinec je zapísaný v registri fyzických osôb na základe fyzicky predloženého dokladu ako je
pas alebo občiansky preukaz. Pri prihlasovaní cez eIDAS Node sa však obvykle zasiela odlišný
identifikátor a preto nepríde k automatickému stotožneniu.
c) Krajina vydávajúca identifikátor vytvára pre každý prostriedok identifikácie nový identifikátor.
V prípade Nemecka pri každom novom vydanom eID (napríklad po jeho strate alebo vypršaní)
pre rovnakú osobu vzniká nový identifikátor a teda aj nová identita v IAM.
d) Krajina vydávajúca identifikátor môže poskytovať viacero prostriedkov elektronickej
identifikácie pre jednu osobu a tým aj viaceré jedinečné identifikátory.
V prípade eIDAS autentifikácie sa v SAML tokene zasielanom z eIDAS Node danej krajiny uvádza
jedinečný identifikátor na základe prostriedku elektronickej identifikácie osoby. Tento
identifikátor nemusí byť totožný s identifikátorom používaným v listinnom svete a nemusí byť ani
fyzicky vytlačený na samotnom prostriedku elektronickej identifikácie. Musí len ísť o jedinečný
identifikátor v danom štáte.
Cudzinci môžu byť v registri fyzických osôb v SR zapísaní napríklad na základe čísla pasu alebo
iného príslušného dokladu a väčšinou nepôjde o rovnaký identifikátor ako bude uvedený v SAML
tokene.
Do registra fyzických osôb sa v prípade cudzincov v súčasnosti nezapisuje identifikátor cudzinca a
zapisuje sa len PČO alebo aj slovenské rodné číslo, ak bolo cudzincovi vydané na účely identifikácie
v SR. Preto obvykle nie je dostatok údajov pre stotožnenie identity zapísanej v RFO a identity
prihlásenej cez eIDAS Node.
Vzhľadom na požiadavky na minimálny súbor osobných identifikačných údajov určené vo
Vykonávacom rozhodnutí Komisie EÚ 2015/1501 bude o cudzincoch prihlásených
prostredníctvom eIDAS Node k dispozícii len obmedzené množstvo údajov, ktoré nie je totožné s
rozsahom údajov osôb zapisovaným v Registri fyzických osôb.
(Napríklad Slovenská republika pri cezhraničnej autentifikácii bude používať takzvané PČO počítačové číslo osoby, čo je číslo odlišné od rodného čísla a občan SR zapísaný v registroch v
zahraničí na základe svojho rodného čísla by pri prihlásení cez eIDAS Node bol identifikovaný aj na
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základe PČO - a teda by nešlo o rovnaký identifikátor a mohli by aj v zahraničných registroch
vznikať duplicitné identity.)

8. Aký je minimálny súbor osobných identifikačných údajov určených vo Vykonávacom
rozhodnutí Komisie EÚ 2015/1501?
Povinný rozsah údajov:
a) súčasné priezvisko(-á),
b) súčasné meno(-á),
c) dátum narodenia,
d) jedinečný identifikátor vytvorený odosielajúcim členským štátom.
a zároveň jeden alebo viacero z údajov:
a) meno(-á) a priezvisko(-á) pri narodení,
b) miesto narodenia,
c) súčasná adresa,
d) pohlavie.
Poznámka: Jedinečný identifikátor môže obsahovať ľubovoľné čitateľné znaky. Jeho dĺžka nie je
obmedzená, odporúčaná je do 256 znakov. Všeobecný technický popis zasielaných údajov medzi
uzlami eIDAS autentifikácie je uvedený v dokumente "eIDAS SAML Attribute Profile".

9. Aký rozsah voliteľných údajov nad rámec povinných údajov notifikovali jednotlivé
štáty?
Štát vydavateľa
prostriedku

Jedinečný
Identifikátor
je
perzistentný?

Belgicko
Česko
Estónsko
Holandsko
Chorvátsko
Luxembursko
Nemecko
Portugalsko
Slovensko
Spojené
kráľovstvo
Španielsko
Taliansko

Áno
Áno
Áno
Nie
Áno
Áno
Nie
Áno
Áno
Nie
Áno
Nie (SPID)

Jedinečný
identifikátor
z eIDAS je
používaný aj
v listinnom
svete?
Nie
Nie
Áno *
Nie *
Áno *
Nie
Nie
Áno *
Nie

Meno(-á)
a priezvisko(
-á) pri
narodení

Miesto
narodenia

Súčasná
adresa

Pohlavie

x
x
x
Áno
Áno
x
Áno
x
Áno
x

Áno
Áno
x
Áno
Áno
Áno
Áno
x
Áno
x

x
Áno
x
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
x

Áno
x
Áno
Áno
Áno
Áno
x
Áno
Áno
x

Áno *
Nie *

x
x

x
Áno

x
Áno

x
Áno

* Údaj je informatívny na základe čiastkových údajov, nie sú k dispozícii úplné údaje.

Pozn.: Perzistentný identifikátor znamená, že sa nemení pri výmene dokladu ani pri použití
iného prostriedku elektronickej identifikácie z daného štátu.
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10. Aký rozsah osobných identifikačných údajov je k dispozícii v IAM pre osoby
s nemeckým prostriedkom elektronickej identifikácie?
Prostredníctvom eIDAS Node sa pre nemecké prostriedky elektronickej identifikácie zasielajú
z Nemecka údaje v nasledovnom rozsahu:
-

priezvisko,
krstné meno,
dátum narodenia,
rodné meno (ak je uvedené na eID karte),
miesto narodenia,
adresa,
jedinečný identifikátor (ktorý sa mení s vydaním nového prostriedku elektronickej
identifikácie pre rovnakú osobu, je kryptograficky generovaný na základe karty a pre každý
eIDAS Node – t. j. pre každý štát)

Minimálny súbor údajov v rámci schémy notifikovanej Nemeckom:
eIDAS minimal data set

German eID minimal data set

Current family name(s)

Family name

Current first name(s)

First name

Date of birth

Date of birth

Uniqueness identifier

Pseudonym
The pseudonym of the German eID scheme is specific to each eID
card and each receiving Member State (for public-sector bodies) or
each relying party (for non-public-sector bodies).

First name(s) and family name(s) at birth

Birth name (if present on the eID card)

Place of birth

Place of birth

Address

Address

11. Môže vznikať duplicitný identifikátor ?
Nevzniká duplicitný identifikátor ale duplicitná identita, t. j. pre rovnakú osobu môžu byť v ÚPVS
IAM evidované dve samostatné identity, ktoré majú odlišný URI identifikátor a aj odlišný
identifikátor osoby (IdentifierValue).

12. Vznikajú duplicity elektronických schránok?
Na základe duplicitných identít pre rovnakú osobu (v jednom právnom postavení) budú vznikať
viaceré elektronické schránky pre jednu osobu.
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13. Akým spôsobom môže osoba prihlásená cez eIDAS Node získať prístup do elektronickej
schránky, ktorá jej bola vytvorená na základe iného prostriedku elektronickej
identifikácie?
Ak cudzinec dostane odpoveď od OVM do schránky, do ktorej už nemá prístup z dôvodu výmeny
prostriedku identifikácie, môže potenciálne sám seba oprávniť plným alebo čiastočným prístupom
do schránky - a to napríklad listinnou žiadosťou úradne overenou. Nemôže si však udeliť zákonné
zastupovanie, ktoré je možné len stotožnením údajov z registrov. Postup je zverejnený v článku
"Zahraničný štatutár".
Ak disponuje oboma prostriedkami elektronickej identifikácie, môže sama sebe udeliť oprávnenie
elektronickou formou.

14. Môže cudzinec prihlásený cez eIDAS Node zastupovať právnickú osobu zo SR zákonným
zastupovaním?
Teoreticky môže, avšak v praxi zatiaľ obvykle nebude možné stotožniť osobu cudzinca s fyzickou
osobou zapísanou v obchodnom registri (OR SR) kvôli absencii mechanizmu cezhraničného
stotožňovania identít a skutočnosti, že cudzinec nie je zapísaný v registri fyzických osôb (RFO).
Cudzinec môže využiť na základe prihlásenia cez eIDAS Node elektronické služby obchodného
registra, avšak nebude mať ako štatutár prístup do elektronickej schránky právnickej osoby.
V zmysle zákona o OR SR sa do OR SR musí zapísať meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a
rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo jeho členom.
Ak ide o zahraničnú fyzickú osobu, zapisuje sa rodné číslo, ak jej bolo pridelené. Zahraničné fyzické
osoby však môžu byť zapisované do OR SR aj bez rodného čísla.
V súlade s prílohou k vykonávaciemu nariadeniu Komisie č. 2015/1501 je bydlisko iba jedným z
alternatívnych údajov, ktoré sa v rámci schémy uvádzajú (nie je povinným údajom), tzn. že v praxi
môže nastať problém so stotožňovaním osoby.
Zahraničné fyzické osoby však môžu postupovať podľa postupu v otázke č. 13.

15. Ako je vyriešené prihlasovanie právnických osôb zo zahraničia cez eIDAS?
PO sa zatiaľ nebudú môcť prihlasovať svojím prostriedkom identifikácie. Členské štáty zatiaľ
notifikovali schémy iba pre fyzické osoby, a teda nezasielajú informácie o prípadných
zastupovaných právnických osobách.

16. Čo sa zmení na elektronickej identifikácii a autentifikácii cez WebSSO na základe
Nariadenia 910/2014 ?
V IAM ÚPVS je od 28. septembra 2018 umožnené prihlasovanie prostredníctvom eIDAS Node pre
zahraničné fyzické osoby s nemeckým občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte cudzinca
žijúceho v Nemecku. To znamená, že cudzinec s takýmto dokladom sa bude môcť prihlásiť na ÚPVS
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a aj na všetky portály, ktoré prostredníctvom ÚPVS využívajú jednotné prihlásenie (WebSSO) a
technicky akceptujú tento typ autentifikačného prostriedku.
Identifikácie z ďalších štátov sa budú do ÚPVS IAM pridávať postupne v súlade s notifikačným
procesom v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o
elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom
trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (ďalej len „Nariadenie eIDAS“).
Všetky subjekty integrované na IAM WebSSO budú mať k dispozícii výsledok overenia identity
získaný cez eIDAS Node. Pre integrované subjekty bude teda zabezpečená rovnaká funkčnosť ako
v prípade doterajšieho overenia identity pri použití autentifikátora podľa § 21 zákona o eGovernmente.
Údaje o cudzincovi sa pri prvom prihlásení zapíšu z eIDAS Node do IAM a vytvorí sa mu
elektronická schránka. Identita získaná cez eIDAS Node sa v súčasnosti nezapisuje do Registra
fyzických osôb a ako zdroj údajov pre takéto identity je preto potrebné používať ÚPVS IAM. V
detaile typu identity v IAM je fyzická osoba cudzinec evidovaný s konštantou 5 – „Fyzická osoba,
ktorá nie je evidovaná v registri obyvateľov a prichádza do styku s verejnou správou".
Pri prihlásení cudzinca budú v SAML tokene vydanom ÚPVS IAM nasledovné údaje:







Úroveň zabezpečenia QAALevel môže byť 3 alebo 4, podľa notifikovanej schémy
elektronickej identifikácie. V prípade Nemecka to je len QAALevel 4 (prihlásenie eID
kartou), v prípade Talianska sú notifikované prostriedky aj s QAALevel 3
Typ identity (IdentityType) = 1 (fyzická osoba)
Typ zdroja autentifikácie (authResourceType) = 9 (eIDAS)
SubjectID - URI identifikátor môže mať potenciálne neobmedzenú dĺžku (v prípade
Nemecka má napr. dĺžku aj cez 100 znakov)
V pridelených roliach je aj hodnota GR_IAM_PHYSICAL_PERSON_FOREIGNER

Pokiaľ špecializovaný portál z dôvodu legislatívnych prekážok nemôže v ponuke možností
autentifikácie na prihlasovacej stránke ponúkať možnosť prihlásenia cez eIDAS, musí NASES
požiadať o zablokovanie tejto možnosti. Avšak aj v prípade, že na prihlasovacej stránke
špecializovaného portálu nebude možnosť prihlásenia cez eIDAS, takéto prihlásenie prebehne
automaticky, ak používateľ už bude prihlásený cez WebSSO cez iný portál. Prihlásenie cez WebSSO
je blokované v prípade, ak špecializovaný portál neakceptuje hodnotu elementu
AuthResourceType=9 v SAML tokene. Je na zodpovednosti každého subjektu verejného sektora,
aby zabezpečil prístup v zmysle platnej legislatívy.
Technické informácie je možné nájsť aj v integračnom manuáli modulu IAM na Partner framework
portáli. URI identifikátor osoby si integrovaný subjekt musí zisťovať od ÚPVS prostredníctvom
služieb IAM (podľa integračného manuálu IAM). URI si integrovaný subjekt nemá vyskladávať a
ani ho parsovať, pretože takým postupom by dochádzalo k vyskladávaniu neexistujúcich URI
identifikátorov alebo chybnej identifikácii. Informatívne uvádzame, že URI identifikátor cudzinca
prihláseného cez eIDAS Node bude mať napríklad nasledujúci tvar:
rc://<kod_krajiny vydavateľa autentifikačného prostriedku>/<rodné číslo alebo obdobný
identifikátor podľa krajiny vydavateľa autentifikačného prostriedku >_<priezvisko alebo
spojené pole priezvisk bez medzery>_<meno alebo spojené pole mien>
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Príklad (fiktívny):
rc://BE/7F2A4709237F4CC2F9AA/C1C9E9E4A32CSD45F34FF44F+==_priezvisko1priezvisko2_me
no1meno2

17. Ako je možné vyhľadať osobu cudzinca?
Pre fyzické osoby prihlásené cez eIDAS zatiaľ nebude v IAM zapísané poradové číslo (PČO), a preto
pre tieto identity nie je možné volať službu GetIdentity s PČO parametrom na vstupe. Je potrebné
použiť ostatné atribúty napr. meno, priezvisko a rodné číslo – identifikátor cudzinca.

18. Je prihlasovacia stránka k dispozícii aj v anglickom jazyku?
Prihlasovacia stránka je k dispozícii aj v anglickom jazyku, pre určenie jazyka je potrebné, aby
špecializovaný portál pri volaní prihlasovacej stránky využil POST volanie s určeným jazykom,
alebo aby pridal v adrese parameter lng=en, pričom preferované je POST volanie. Podrobnosti sú
uvedené v integračnom manuáli v kapitole „Prihlásenie používateľa“.

19. Musí orgán verejnej moci poskytovať svoje elektronické služby aj v anglickom jazyku,
prípadne v nemeckom jazyku?
Z eIDAS takáto povinnosť podľa dostupných informácií nevyplýva.
Je samozrejme potrebné zohľadňovať ostatnú platnú legislatívu v SR, napríklad Výnos
o štandardoch pre IS VS č. 55/2014 Z. z., ktorý predpisuje niektoré základné informácie na
webových sídlach poskytovať v anglickom jazyku.

20. Kedy sa budú môcť prihlásiť občania Slovenskej republiky so slovenským eID na
zahraničných portáloch?
Slovenská schéma elektronickej identifikácie bola notifikovaná dňa 18. decembra 2019, kedy
bola zverejnená v úradnom vestníku Európskej komisie. Rozsah údajov, ktorý bude Slovenská republika
zasielať do zahraničia pri prihlásení so slovenským prostriedkom elektronickej identifikácie:





krstné meno,
priezvisko,
dátum narodenia,
identifikátor osoby.

Nepovinné údaje, ktoré môže vyžadovať konkrétny portál a používateľ ich môže zvoliť:
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rodné priezvisko,
adresa trvalého pobytu,
údaj o pohlaví,
miesto narodenia.

Pri prihlasovaní do zahraničia je možné prihlasovať sa len vo vlastnom mene, nie je teda možné
odosielať informácie o prípadných zastupovaniach.
Prihlasovanie pre držiteľov slovenských dokladov s čipom majú členské štáty povinnosť umožniť
najneskôr od 18. decembra 2020, t. j. do 12 mesiacov odo dňa notifikácie schémy elektronickej
identifikácie. Informácie o používaní slovenských dokladov s čipom pri prihlasovaní na zahraničné
portály a zoznam aktuálne pripojených krajín je možné nájsť v článku na portáli slovensko.sk.
Rozsah údajov v angličtine:

Attributes of eIDAS
MDS

Surname
Name
Date of Birth
Unique Identifier
Birth name and
surname
Place of birth
Current Address
Gender

Attributes
of Slovak
EID
Scheme
Surname
First
name
Date of
Birth
PSN
Birth
surname
Place of
birth
Permanent
Address
Gender

21. Je možné elektronicky podpísať žiadosti na zahraničných portáloch a bude takýto
podpis uznaný?
V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 910/2014 majú členské štáty
EÚ povinnosť uznávať zdokonalené alebo kvalifikované elektronické podpisy, ak
ich vyžadujú na využívanie danej online služby verejného sektora.
Kvalifikovaný elektronický podpis je možné vyhotoviť použitím slovenského občianskeho
preukazu s čipom alebo dokladu o pobyte cudzinca s čipom, ak jeho držiteľ požiadal o vydanie
certifikátov. O nahratie certifikátov na podpisovanie môžete požiadať osobne na
ktoromkoľvek oddelení dokladov Okresného riaditeľstva Policajného zboru alebo online cez
Aplikáciu pre eID, viac informácií nájdete v Používateľskej príručke Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky.
Zahraničné aplikácie určené na vyhotovovanie zdokonaleného alebo kvalifikovaného
elektronického podpisu môžu umožniť použitie slovenských dokladov s čipom cez štandardné
rozhrania. Používateľ musí mať nainštalovanú slovenskú Aplikáciu pre eID (eID klient) a v
aplikácii zvoliť komunikačné rozhranie, ak takú možnosť aplikácia ponúka.
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Pokiaľ zahraničný portál umožňuje pridať podpísané dokumenty, používateľ môže vyhotoviť
kvalifikovaný elektronický podpis niektorou z dostupných aplikácií pre tento účel.
Odporúča sa však používať dôveryhodné aplikácie, ktoré prešli bezpečnostným posúdením.
Kvalifikované elektronické podpisy je možné vytvoriť aj v prílohách na portáli slovensko.sk a
následným stiahnutím súboru „.asice". V prípade zasielania do zahraničia sa odporúča
vyhotovovať podpisy a pečate bez použitia slovenskej podpisovej politiky, nakoľko v prípade
jej použitia niektoré zahraničné portály podpisy nedokážu plne overiť ako platné.
Od 8. júla 2020 sa cez klientsku aplikáciu (D.Signer/XAdES) pre kvalifikovaný elektronický
podpis na portáli slovensko.sk vyhotovujú podpisy bez slovenskej podpisovej politiky. Pečate
vyhotovované službami centrálnej elektronickej podateľne sa vyhotovujú bez podpisovej
politiky od 4. novembra 2020.
Príklad ďalšej klientskej aplikácie, ktorá umožňuje vytvárať podpisy bez podpisovej politiky je
aplikácia QES od Národného bezpečnostného úradu.
V prípade potreby predkladať dokumenty do zahraničia sa odporúča používať ich vo formáte
PDF. Subjekty verejného sektora v zahraničí môžu mať problémy zobraziť údaje vyplnené podľa
elektronického formulára používané v rámci slovenského e-Governmentu - v prípade potreby ich
predloženia v zahraničí sa odporúča vykonať zaručenú konverziu do formátu PDF alebo odporučiť
príslušnému subjektu v zahraničí využiť niektorú z bezplatných aplikácií, ktorá podporuje prezentačné
schémy daného formulára.

22. Kam bude doručená odpoveď na žiadosť podanú na zahraničnom portáli?
Spôsob odpovede v súčasnosti rieši každý štát alebo portál vlastným postupom. Odpovede zo
zahraničných portálov nie sú zasielané do elektronickej schránky na slovensko.sk, nakoľko v
súčasnosti neexistuje prepojenie medzi elektronickými schránkami rôznych štátov EÚ.
Poznámka: V prípade, ak cudzinec zašle elektronickú žiadosť na slovenských portáloch,
dostane odpoveď do elektronickej schránky, ak ju má aktivovanú na doručovanie. V opačnom
prípade mu bude zaslaná listinne, ak je k dispozícii jeho doručovacia adresa.
23. Majú členské štáty povinnosť mať všetky elektronické služby prispôsobené pre
cudzincov?
Členské štáty majú v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2018/1724 o
jednotnej digitálnej bráne povinnosť najneskôr do konca roka 2023 prispôsobiť
nariadením určené elektronické služby tak, aby ich mohli plne využívať aj používatelia z
ostatných členských štátov EÚ. Od 12. decembra 2020 musia členské štáty prostredníctvom
jednotnej digitálnej brány zverejňovať informácie k životným situáciám a spôsobom ich
vybavenia. Tieto informácie musia byť dostupné v úradnom jazyku Únie, ktorému bežne
rozumie čo najväčší počet cezhraničných používateľov.
Povinné poskytovanie elektronických služieb v rámci práva obchodných spoločností napríklad pre
cezhraničné zakladanie firiem stanovuje Smernica Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2019/1151 od
roku 2021 resp. 2022.
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Orgány verejnej moci – testovanie
24. Ako je možné otestovať eIDAS prihlasovanie cudzinca na ÚPVS FIX?

Vo FIX prostredí sa je možné prihlásiť v mene testovacej identity cudzinca prostredníctvom
stránky portal.upvsfixnew.gov.sk po výbere prihlásenia zahraničným prostriedkom
elektronickej identifikácie. V obrazovke eIDAS prihlasovania je potrebné zvoliť príslušnú
krajinu.
Možnosti testovania:
-

Fiktívna krajinu „CA“ (vlajka Kanady) s testovacou identitou „xavi“. Heslo pre túto
identitu je prístupné cez odkaz „Test user“ na rovnakej stránke.

-

Česko - zvoľte "Test Profile High", testovacie identity sú k dispozícii priamo v ponuke pri
prihlasovaní, nie je potrebné zadávať heslo,
Nemecko - prihlásenie iba pomocou testovacej eID karty z Nemecka a príslušnej čítačky
kariet,
Taliansko - zvoľte typ prostriedku "Entra con SPID", zvoľte poskytovateľa "INFOCERT
ID", meno TESTEU01, heslo je na požiadanie k dispozícii,
Estónsko - zvoľte typ prostriedku "Mobiil-ID", prihlasovacie meno a heslo je dostupné online,
Chorvátsko - poskytovateľ identity - provider ePass, user eidas.user, heslo je k dispozícii na
vyžiadanie,
Španielsko - len pomocou eID karty Španielska,
Luxembursko - len pomocou eID karty Luxemburska,
Belgicko - zvoľte "Log in with security code via token", prihlasovacie meno aj heslo "loasub",
následne do poľa "security code" opíšte dvojmiestne číslo zobrazené ako "security code" (v
prípade jednomiestneho doplňte pred číslo nulu).
Portugalsko - len pomocou eID karty Portugalska.
Lotyšsko - len pomocou eID karty Lotyšska.

-

-

Z tejto schránky je možné testovať napríklad zasielanie správ do schránok OVM vo FIX prostredí.
Údaje o identite z fiktívnej krajiny „CA“:
Meno:
javier
Priezvisko:
Garcia
Rok narodenia:
1965
Číslo schránky
vo FIX prostredí:
URI:

E0005197459
rc://CA/EIDAS/1234567890A_garcia_javier

Údaje o identite z Česka:
Meno:
JEDLE
Priezvisko:
KAVKAZSKÁ LETNÍ
Rok narodenia:
1947
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Číslo schránky
vo FIX prostredí:
URI:

E0005203806
rc://cz/b77db806-c449-4364-aa60-c9939de04cb5_kavkazskaletni_jedle

Údaje o fiktívnej identite s identifikátorom s dĺžkou 182 znakov
Identita nie je k dispozícii pre prihlásenie cez eIDAS Node, bola umelo vytvorená v IAM.
Meno:
Priezvisko:

Hans
Zimmer

Číslo schránky
vo FIX prostredí: E0005199634
URI:
rc://DE/DE12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678
90123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345
67890123456789012345678901234560002_zimmer_hans

25. Existuje testovacia identita vytvorená nemeckým prostriedkom elektronickej
identifikácie?
Áno, NASES má k dispozícii jednu bezkontaktnú testovaciu eID kartu z Nemecka, ktorá však
umožňuje prihlásenie výlučne v testovacom prostredí prepojenom s testovacím prostredím
Nemecka. Prihlásením s týmto eID vznikla vo FIX prostredí identita:
Meno:
Priezvisko:

Hans-Günther
Drebenbusch-Dalgoßen

Číslo schránky
vo FIX prostredí: E0005197988
URI:
rc://DE/36A436E7F2A4709237F4CC2F9AAC1C9E9E4A32C4AFFF9078F27744B0FA2B75E6_vondr
ebenbusch-dalgoen_hans-gunther
Prihlasovacie heslo si je možné vyžiadať na adrese prevadzka@nases.gov.sk.
Heslo sa nachádza v Service Desk (komentár v SD 195843).
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