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Vážený štatutárny zástupca právnickej osoby, 

od 1. augusta 2016 sú v zmysle § 60 ods. 10 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente všetky elektronické schránky 

právnických osôb zriadených na ústrednom portáli automaticky aktivované na doručovanie a preto si Vás dovoľujem  upozorniť, 

že na prístup do elektronickej schránky potrebujete  občiansky preukaz s elektronickým čipom a osobným bezpečnostným kódom. 

Aktivácia elektronickej schránky umožní jej využívanie na elektronické doručovanie úradných rozhodnutí od orgánov 

verejnej moci. V praxi to znamená, že od augusta môžu byť do elektronických schránok právnických osôb doručované úradné 

rozhodnutia v elektronickej forme. Doručené elektronické rozhodnutie do schránky má rovnaký právny účinok akoby bolo 

doručované v listinnej forme. Doručenie v tomto prípade potvrdzuje elektronická doručenka zasielaná do schránky. 

Povinná aktivácia elektronických schránok sa týka právnických osôb a zapísaných organizačných zložiek. Týmto 

subjektom neboli zatiaľ elektronické schránky povinne (na základe zákona) aktivované na doručovanie. O ich aktiváciu mohol 

takýto subjekt požiadať dobrovoľne.  

Zmena, ktorá nastala 1. augusta 2016 spočíva v tom, že proces aktivácie elektronickej schránky týchto subjektov sa 

začala priamo zo zákona, tzv. „povinne“. Na začatie  povinnej aktivácie nie je potrebný žiaden úkon majiteľa, aktiváciu 

elektronickej schránky vykoná správca modulu elektronických schránok (Úrad vlády Slovenskej republiky). 

Celý proces aktivácie elektronických schránok právnických osôb a zapísaných organizačných zložiek prebieha postupne: 

 proces aktivácie sa začal 1. augusta 2016 a bude ukončený 1. 1. 2017, 

 po 1. auguste sa budú v rámci prechodného obdobia schránky automaticky aktivovať na doručovanie a to momentom 

prvého prístupu (prvého prihlásenia) osoby oprávnenej pristupovať a disponovať za právnickú osobu alebo zapísanú 

organizačnú zložku s elektronickou schránkou do elektronickej schránky, alebo  

 najneskôr  1. januára 2017, kedy budú aktivované na doručovanie všetky elektronické schránky právnických osôb a 

organizačných zložiek (aj tie, do ktorých nebolo počas prechodného obdobia vstúpené). 

Elektronická schránka právnických osôb a zapísaných organizačných zložiek, bude teda aktivovaná v momente, podľa 

toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr. Povinná aktivácia elektronických schránok sa nevzťahuje na fyzické osoby 

a fyzické osoby – podnikateľov, ktorí si môžu aktivovať svoje schránky kedykoľvek dobrovoľne na stránke www.slovensko.sk. 

Prístup do elektronickej schránky právnickej osoby má automaticky jej štatutárny zástupca. Do schránky sa štatutár 

alebo ním poverená osoba môže prihlásiť iba občianskym preukazom s elektronickým čipom a osobným bezpečnostným kódom 

(BOK). Občiansky preukaz s čipom a BOK-om je potrebné si vybaviť na oddelení dokladov Okresného riaditeľstva Policajného 

zboru alebo v klientskych centrách Ministerstva vnútra SR. Bez občianskeho preukazu s aktivovaným čipom nie je možné do 

schránky pristupovať a kontrolovať jej obsah. 

Ak máte preukaz bez čipu a jeho platnosť je menej ako 180 dní, nový s čipom dostanete štandardne do 30 dní bezplatne, 

inak zaplatíte 4,50 eura za vydanie do 30 dní, resp. s príplatkom 20 € za vydanie do dvoch pracovných dní v platobnom kiosku na 

pracovisku. Ak máte preukaz s čipom bez aktivácie osobného bezpečnostného kódu, tak tento kód si môžete bezplatne aktivovať 

na pracovisku oddelenia dokladov.   

Termín 1. augusta 2016, kedy sa majú všetkým právnickým osobám aktivovať elektronické schránky na doručovanie 

priniesla novela zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, ktorá nadobudla účinnosť dňa 1. júla 2015. Právnické osoby budú 

musieť od 1.1.2017 svoju prijatú poštu v elektronickej schránke pravidelne kontrolovať aby sa vyhli prípadným problémom v 

súvislosti s neprečítaním dôležitých úradných oznámení. Deaktivácia firemnej elektronickej schránky aktivovanej na doručovanie 

nie je nijakým spôsobom možná. Elektronická schránka bude firme zrušená až po jej zániku výmazom z obchodného registra. 

Bližšie informácie o podmienkach vydávania občianskych preukazov a možnostiach využívania elektronických služieb 

nájdete na stránkach www.minv.sk ; www.slovensko.sk a u supervízora klientskeho centra Okresného úradu Trnava, 

Kollárova 8, Trnava. 

 

S pozdravom 


