
ELEKTRONICKÝ PODPIS / NÁVOD /

Podpis dokumentu elektronicky môžete realizovať pomocou smartfónu, na ktorom doporučujeme povoliť funkciu otáčania 
obrazovky. Váš mobilný telefón musí byť pripojený do internetu buď cez WiFi, alebo mobilné dáta v rámci programu od mobil-
ného operátora. V prípade, že nevlastníte smartfón, ale len tlačidlový mobilný telefón, môžete elektronický podpis realizovať 
na počítači myšou, alebo na tablete prstom či dotykovým perom. 

Nasledovný postup sa týka prvej možnosti  - Podpis na mobilnom telefóne s dotykovou obrazovkou.
Postup podpisu dokumentu na počítači, alebo tablete je uvedený v druhej časti tohto návodu.

Pre podpis na mobilnom telefóne (smartfóne) kliknite na tlačidlo – Odoslať SMS na +421...

1. Po kliknutí na odkaz e-Podpis sa Vám zobrazí prihlaso-
vací formulár, do ktorého zadajte Váš email a telefónne 
číslo (stačí posledných 6 číslic), ktoré ste uviedli pri 
podaní žiadosti a kliknite na tlačidlo Prihlásiť . 
Následne Vám príde SMS správa s overovacím kódom, 
ktorý zapíšte do poľa pre Overovací kód a stlačte tlačidlo 

Prihlásiť .

4. Zobrazí sa Vám nasledovné okno kde Vám ponúkame 
dva spôsoby podpisu dokumentu elektronicky:

2. Po otvorení okna portálu kliknite na číslo žiadosti, ktorá  
obsahuje dokumenty na podpis.

3. V detaile žiadosti sa Vám zobrazí nasledovná výzva na 
podpis dokumentu elektronicky, kde kliknite na tlačidlo 

Podpísať :



5. Na smartfóne kliknite na internetový odkaz, ktorý Vám 
prišiel ako SMS správa. 

 Ak ste pripojení k internetu tak sa Vám zobrazí nasle-
dovná stránka:

 Na stránke je zobrazený dokument určený pre podpis, 
ktorý si môžete prehliadať.

 K samotnému úkonu podpisu pristúpite po stlačení  
tlačidla Začať podpisovať

6. Zobrazí sa Vám stránka pre vloženie Vášho podpisu:

 Teraz doporučujeme otočiť smartfón „na ležato“ čo spô-
sobí zväčšenie plochy určenej na podpis.

7. Na ploche vo vyznačenom rámčeku urobte podpis  
prstom, alebo dotykovým perom:

• Ak chcete podpis zopakovať stlačte tlačidlo  Opraviť. 
Pôvodný podpis sa vymaže a môžete znova vykonať 
podpis.

• Podpisovanie ukončíte stlačením tlačidla 

 Dokončiť podpisovanie.

• Teraz otočte smartfón naspäť do zvislej polohy.

8. Zobrazí sa Vám nasledovné oznámenie kde finálne  
potvrdíte správnosť podpisu cez: 

• Áno. Údaje už nebude možné zmeniť.   
alebo sa ešte môžete vrátiť o krok nazad a zopakovať 
podpis cez:

• Nie. Zopakovať tento podpis.

9. Po odsúhlasení správnosti podpisu sa Vám zobrazí  
informačné okno:

 Stlačením odkazu Návrat na prehľad sa Vám zobrazí  
informačná stránka, na ktorej si môžete pozrieť doku-
ment podpísaný z Vašej strany kliknutím na jeho ikonu

 Nakoniec po prezretí a zatvorení podpísaného doku-
mentu doporučujeme stránku odstrániť z mobilného 
telefónu.

10. Informácia o tom, že ste dokument podpísali sa zobrazí 
aj na stránke portálu Online žiadostí:

11. Stránku zatvoríte kliknutím na názov Vášho emailu, ktorý 
je vpravo hore a následne kliknutím na Odhlásť :



II časť.
Postup podpisu dokumentu na počítači, alebo na tablete

1. Po tom ako sa Vám zobrazilo nasledovné okno na portáli 
(bod. č.4 z predošlého postupu) zvoľte „Podpísanie na 
tomto zariadení“ tak, že kliknete na tlačidlo Podpíšte sa.

4. Následne sa Vám zobrazí okno s dokumentom pripraveným na podpis v rovnakom dizajne ako pri mobilnej verzii. Pre vytvorenie podpisu  
kliknite na tlačidlo Začať podpisovať  a postupujete ďalej ako pri mobilnej verzii s tým rozdielom, že podpis vytvoríte myšou ak Vaše zariadenie 
nemá dotykovú obrazovku.

2. Otvorí sa Vám samostatné okno s výzvou na zaslanie  
autorizačného kódu formou SMS správy na Váš telefón. 
Kliknite na tlačidlo Odoslať kód .

3. Do telefónu Vám príde SMS správa s autorizačným 
kódom, ktorý opíšte do nasledovného okna. Kód musíte 
zadať do 5 minút od jeho odoslania. V prípade prob-
lému s doručením SMS správy opakujte postup od bodu  
č. 1 tejto časti.


