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Návod na aktiváciu elektronickej 

schránky na doručovanie 
 

UPOZORNENIE: 

Od 1. 1. 2019 sa mení názov odosielateľa správ z Úrad vlády Slovenskej republiky – ÚPVS na 

Ústredný portál verejnej správy. 

 

Zoznam zmien: 

Dátum vydania Verzia Popis zmien 

31. 12. 2018 3 
Str. 1, 2, 5 - zmena názvu Úrad vlády Slovenskej republiky 
– ÚPVS na nový názov Ústredný portál verejnej správy. 

06. 03. 2019 4 
Str. 1 - 4 - výmena obrázkov zobrazujúcich vizuál 
elektronickej schránky a zadávanie BOK kódu 

25. 03. 2019 5 Zjednodušenie popisov. 

 

 

Krok 1 – Po prihlásení sa do schránky prejdite na tlačidlo „Aktivovať“ (Obr. 1). 

 

Obr. 1 – Aktivácia elektronickej schránky  
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Krok 2 – Po stlačení tlačidla budete presmerovaní na formulár „Žiadosť o aktiváciu 

elektronickej schránky“, kde zaškrtnite políčko „Žiadam o aktiváciu elektronickej schránky na 

doručovanie“.  

Následne zvoľte dátum požadovanej aktivácie. Spätný dátum nie je možný  (Obr. 2). 

 

 
Poznámka: 
Elektronická schránka vám bude aktivovaná na doručovanie v deň, ktorý uvediete v žiadosti, 
najskôr však na tretí pracovný deň po doručení vašej žiadosti. 
 

 

 

Krok 3 – Pomocou tlačidla „Odoslať“ odošlite vyplnenú Žiadosť o aktiváciu elektronickej 

schránky (Obr. 2). 

 

 

 

Obr. 2 – Vyplnenie a odoslanie formulára 
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Krok 4 – Systém vás vyzve na zadanie bezpečnostného osobného kódu BOK (Obr. 3). 

 

 

Obr. 3 – Zadanie BOK 

 

Krok 5 –  Po overení identity vám bude zobrazená hláška o úspešnom odoslaní.  

Následne vám do elektronickej schránky prídu dve správy s predmetom „Informácia“ 

zohľadňujúce prijatie správy na spracovanie a následné potvrdenie o úspešnej realizácii 

aktivácie schránky na doručovanie (Obr. 5 a 6). 

V elektronickej schránke aktivovanej na doručovanie zmizne tlačidlo „Aktivovať“.  

 

 
Obr. 5 – Informácia o prijatí správy na spracovanie  
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Obr. 6 – Informácia o realizácii aktivácie elektronickej schránky na doručovanie 
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