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OBČIANSKY PREUKAZ S ČIPOM A ELEKTRONICKÝ PODPIS

Občiansky preukaz s čipom (tzv. eID karta) je dokladom totožnos
občana, v ktorom je integrovaný elektronický kontaktný čip. Poslúži aj
naďalej ako klasický doklad na preukazovanie totožnos pri osobnom
styku s úradmi a inš túciami. Jeho pridanou hodnotou je, že umožňuje
preukazovať totožnosť držiteľa v elektronickom svete. Preukázanie
totožnos držiteľa (auten fikácia) je nevyhnutnou podmienkou
pre používanie elektronických služieb prostredníctvom internetu
vo verejnom i súkromnom sektore. Elektronické služby verejného sektora,
ktoré poskytuje štátna správa či samospráva, sú známe ež pod označením eGovernment služby.
Základnou požiadavkou pri prístupe k eGovernment službám je bezpečná auten fikácia a jednoznačná
iden fikácia osoby. Dôveryhodným prostriedkom pri prístupe občana k eGovernment službám je práve
občiansky preukaz s čipom – bezpečné médium pre uloženie iden fikačných údajov občana, údajov pre
vytvorenie elektronického podpisu, inak povedané elektronickej iden ty držiteľa dokladu.

ÚDAJE ULOŽENÉ V ČIPE CHRÁNIA BEZPEČNOSTNÉ MECHANIZMY
A BEZPEČNOSTNÝ OSOBNÝ KÓD
Bezpečnostný osobný kód (BOK) je kombináciou viacerých číslic. Ak ste v čase podania žiados
o vydanie občianskeho preukazu s čipom nedovŕšili 65. rok veku, tak si bezpečnostný osobný kód
musíte zvoliť pri podaní žiados . Ak máte viac ako 65 rokov, tak si môžete bezpečnostný osobný kód
zvoliť pri podaní žiados alebo kedykoľvek počas doby platnos občianskeho preukazu s čipom na
oddelení dokladov Policajného zboru. Takúto možnosť majú aj držitelia, ktorí občiansky preukaz nemajú
ak vovaný /ak vácia občianskeho preukazu zadaním BOK je podľa zákona o občianskych preukazoch
povinná od októbra 2016/. BOK slúži na potvrdenie totožnos držiteľa počas elektronickej komunikácie.
V prostredí eGovernmentu sa pomocou BOK dostanete do štátnej elektronickej schránky vytvorenej
na vaše meno, a to prostredníctvom portálu www.slovensko.sk.
Upozornenie: po piatom nesprávnom pokuse o zadanie BOK dochádza k automa ckému zablokovaniu,
odblokujú vám ho bezplatne na každom oddelení dokladov Policajného zboru.

ELEKTRONICKÝ PODPIS
Pomocou elektronického podpisu môžete elektronicky realizovať právne
úkony, ktoré v papierovom svete vyžadujú písomnú formu a vlastnoručný
podpis (§ 40 ods. 4 zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník). Elektronický podpis nahrádza písomnú
podobu vlastnoručného podpisu. Na jeho vytvorenie je potrebný kvalifikovaný cer fikát, ktorý vám na
hociktorom pracovisku oddelenia dokladov Policajného zboru na základe vášho súhlasu nahrá pracovník
pri výdaji vyhotoveného elektronického občianskeho preukazu s čipom, alebo kedykoľvek dodatočne
počas doby platnos vášho dokladu.
Ak vácia BOK a nahra e cer fikátov pre vytvorenie elektronického podpisu do občianskeho preukazu
sú vždy bezplatné.
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AKO VYTVORIŤ ELEKTRONICKÝ PODPIS POMOCOU OBČIANSKEHO
PREUKAZU S ČIPOM?
Potrebujete čítačku kontaktných čipov a nainštalovaný so vér pre prácu s občianskym preukazom
s čipom. Všetky potrebné aplikácie, vrátane tých pre prácu s elektronickým podpisom, nájdete
na h ps://portal.minv.sk a www.slovensko.sk.
Keď vás elektronická aplikácia vyzve k elektronickému podpisu, vytvoríte ho: vytvorenie elektronického
podpisu spočíva v spustení aplikácie na podpisovanie elektronických dokumentov, výbere cer fikátu
a zadaní BOK a PIN k elektronickému podpisu (ZEP PIN).
V prípade zablokovania ZEP PIN použijete ZEP PUK.
Do tabuľky si môžete zapísať vaše kódy, kým si ich zapamätáte alebo uchováte iným spôsobom:
BOK (6-miestny)
ZEP PIN (6-miestny)
ZEP PUK (8-miestny)

KDE VYUŽIJETE ELEKTRONICKÝ OBČIANSKY PREUKAZ
A ELEKTRONICKÝ PODPIS?
V súčasnos je možné elektronický podpis využiť pri elektronickej komunikácii cez Ústredný portál
verejnej správy, s obchodným či živnostenským registrom, katastrom nehnuteľnos , s notármi,
exekútormi. Využijete ho teda pri komunikácii s daňovými či colnými úradmi, so súdmi, políciou,
matrikami, ohlasovňami pobytu, poisťovňami či šta s ckým úradom a pri množstve služieb poskytované
samosprávou a súkromným sektorom. Mnohé e-služby informačného charakteru nevyžadujú
elektronický podpis, stačí prihlásenie zadaním BOK.

ZÁSADY BEZPEČNÉHO POUŽÍVANIA ELEKTRONICKÉHO
OBČIANSKEHO PREUKAZU S ČIPOM:
•
•
•

•
•

Svoj občiansky preukaz s čipom si odkladajte na bezpečné miesta mimo dosahu iných osôb.
Nikdy ho nedovoľte používať iným osobám.
Dohliadnite, aby vaše bezpečnostné kódy zostali pre ostatných utajené. Neprezrádzajte ich
nikomu a pokiaľ ich potrebujete mať zapísané, túto pomôcku nikdy neuchovávajte spolu
s občianskym preukazom s čipom.
Bezpečnostné kódy sú len vašim tajomstvom, takže ich v žiadnom prípade nikde ani neoznamujte,
aj keď vás o to požiadajú.
Pri strate, odcudzení či podozrení zo zneuži a občianskeho preukazu s čipom ihneď informujte
políciu a zabezpečte zrušenie údajov na čipe buď osobnou návštevou pracoviska dokladov
a evidencií alebo prostredníctvom elektronickej služby.

Bližšie informácie o podmienkach vydávania občianskych preukazov
a možnos ach využívania elektronických služieb hľadajte na týchto stránkach:

Ústredný portál verejnej správy
www.slovensko.sk
Elektronické služby MV SR
hƩps://portal.minv.sk
Webové sídlo MV SR
www.minv.sk
Informácie pre zástupcov firiem
www.statutar.sk

Pri akomkoľvek probléme s občianskym preukazom s čipom, s riešením ktorého si neviete poradiť,
je tu pre vás Call Centrum MV SR bezplatne na čísle 0800 222 222 v pracovných dňoch od 8. do 18.
hodiny.
E-mail: callcentrum@minv.sk
S problémami pri prihlasovaní do štátnej elektronickej schránky vám poradia v Call Centre Národnej
agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) na čísle 02/35 803 083.

