
 

Podania na Najvyšší súd Slovenskej republiky podpísané zaručeným 
elektronickým podpisom 

 
Na základe § 6 ods. 3 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 136/2009 Z. z. o spôsobe a 
postupe používania elektronického podpisu v obchodnom a administratívnom styku Ministerstvo 
spravodlivosti Slovenskej republiky, ako prevádzkovateľ elektronickej podateľne, zverejňuje 
nasledujúce informácie za účelom zabezpečenia využívania jej služieb.  
 
1 Zoznam úplnej elektronickej adresy umožňujúcej styk s elektronickou podateľňou  
podatelnaNSSR@justice.sk 
 
2 Adresa umiestnenia elektronickej podateľne a adresa, na ktorej možno s orgánom verejnej moci 
komunikovať o otázkach využívania a činnosti elektronickej podateľne  
Adresy sú zverejnené na stránke: http://www.nsud.sk/kontakt/ 
 
3 Formáty elektronických dokumentov z množiny prípustných formátov, ktoré elektronická 
podateľňa prijíma  
Formáty elektronických dokumentov z množiny prípustných formátov podľa prílohy č. 2 vyhlášky 
Národného bezpečnostného úradu č. 136/2009 Z. z. o spôsobe a postupe používania elektronického 
podpisu v obchodnom a administratívnom styku, ktoré elektronická podateľňa prijíma (vysvetlivky k 
typom dokumentov sa nachádzajú v poznámke na konci tohto dokumentu):  
 
3.1 Pre podania na súd prostredníctvom elektronickej pošty:  
RTF  
PDF  
TIF  
 
3.2 Pre podania na súdy na fyzickom nosiči údajov:  
RTF  
PDF  
TIF 
 
4 Typy a charakteristiky nosičov údajov, na ktorých elektronická podateľňa elektronické 
dokumenty prijíma  
Súd prijíma podania na týchto fyzických nosičoch dát:  
CD  
DVD (jednostranné)  
 
5 Pravidlá zasielania elektronických dokumentov a potvrdzovania ich prijatia vrátane možného 
časového obmedzenia styku s elektronickou podateľňou  
 
5.1 Pre podania na súd prostredníctvom elektronickej pošty  
Styk s elektronickou podateľňou je vymedzený na pracovné dni od 9:00 do 13:00. Podania prijaté 
na adresy elektronickej pošty mimo tohto času budú vybavené nasledovný pracovný deň.  
Elektronický podpis musí byť vo formáte schválenom Národným bezpečnostným úradom CMS-
CAdES EPES.  
Maximálna veľkosť emailu sú 2 MB.  
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5.2 Pre podania na súd prostredníctvom fyzického nosiča údajov  
Styk s elektronickou podateľňou je vymedzený na pracovné dni od 9:00 do 13:00. Podania prijaté 
podateľňou súdu mimo tohto času budú vybavené nasledovný pracovný deň.  
Elektronický podpis musí byť vo formáte schválenom Národným bezpečnostným úradom CMS-
CAdES EPES.  
Maximálna veľkosť elektronického dokumentu je 10 MB.  
 
6 Poznámka k formátom elektronických predlôh podaní 
RTF - Microsoft/Apple Rich Text Format (RTF) Verzia 1.5.  
TXT - ASCII v niektorom z kódovaní znakov podľa ISO 8859-2 (pre slovenčinu)  
TIFF – Tag Image File Format for image technology (TIFF)  
PDF – Abdobe Portable Document Format (PDF) Verzia1.3., Verzia1.4.  


