
Ako podať žiadosť cez www.slovensko.sk 

 

            Prihlásenie sa na portál www.slovensko.sk 
Prihlasovací panel je umiestnený v pravej hornej časti stránky portálu. Po kliknutí na funkciu 

„Prihlásiť sa na portál“ vás systém automaticky presmeruje na prihlasovanie prostredníctvom 

občianskeho preukazu s čipom. Pred prvým prihlásením je potrebné mať nainštalovanú aplikáciu eID 

klient, ktorá vám umožní prihlásenie s občianskym preukazom s čipom. 

 

 
  Po úspešnom prihlásení klikneme na funkciu “Všeobecná agenda”

Zvolíme poskytovateľa služby tak, že klikneme do poľa “vyberte poskytovateľa …”a začneme písať 

názov poskytovateľa služby a z ponúkaných možností myšou kliknutím vyberieme. V našom prípade 

sme vybrali Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky. 



Po kliknutí sa otvorí okno, kde  je vyplnený adresát. Do predmetu napíšeme, o čo žiadame, a do textu 

napíšeme text žiadosti. Následne klikneme na voľbu “Podpísať”. Zobrazí sa okno s informáciami o tom, 

akej veci sa žiadosť týka, samotným textom podania a dátumom. Uvedené údaje potvrdíme stlačením 

tlačidla „Podpísať“. Systém nám automaticky ponúkne certifikáty (SVK eID ACA), ktoré slúžia na 

vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu. Vyberieme certifikát, ktorý chceme použiť (obyčajne 

je tam len jeden) na podpísanie podania a potvrdíme ho stlačením tlačidla „OK“ . Následne nás systém 

vyzve na zadanie 6-miestneho ZEP PIN-u, ktorý sme zadávali pri žiadosti o certifikát. Po zadaní potvrdíme 

stlačením tlačidla „Enter“ alebo „OK“.   Žiadosť bola podpísaná elektronickým podpisom. Potvrdenie 

vykonáme stlačením tlačidla „OK“. Následne sa zobrazí okno s informáciou o úspešnosti podpísania 

žiadosti. Klikneme na tlačidlo „Zatvoriť“. Ak sú súčasťou žiadosti prílohy, v ľavom dolnom rohu sa 

nachádza možnosť na ich pripojenie. Po pripojení príloh je potrebné kliknúť na voľbu “Nahrať prílohy na 

server” Prílohy môžu byť v akomkoľvek formáte, ale podpísať elektronickým podpisom je možné len 

prílohy vo formáte .pdf (typ A-1a). Postup podpísania prílohy elektronickým podpisom je rovnaký ako pri 

podpisovaní textovej časti, ktorý je popísaný vyššie. Čiže klikneme na podpísať, vyberieme podpis, 

zadáme ZEP PIN a o úspešnom podpísaní budeme informovaní v zobrazovanom okne hláškou 

“Dokument bol podpísaný”.  Ak sme všetko vypísali, podpísali, priložili a priložené podpísali, žiadosť 

odošleme kliknutím na “Odoslať správu”  



 


