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Podpisovanie po novom 
 
BRATISLAVA – 11. 05. 2017: Už takmer týždeň funguje podpisovanie elektronických dokumentov po 
novom. V tejto súvislosti prišlo k zmenám technických požiadaviek, ktoré je potrebné aby spĺňali počítače 
daňovníkov pri elektronickej komunikácií.  Novinky sa týkajú cca 70 000 klientov.  
 
Z dôvodu tejto zmeny je potrebné, aby si subjekty zrevidovali svoje softwérové vybavenie a nainštalovali aktuálne 
verzie potrebných programov. Ide najmä o aplikáciu D.Launcher, ktorá umožňuje podpisovať dokumenty pri 
použití iných webových prehliadačov ako Internet Explorer. Finančná správa vytvorila niekoľko príručiek, ktoré 
ľuďom inštaláciu významne uľahčia.  
 
Táto zmena so sebou prináša aj viacero noviniek. Od 10.mája je možné podpisovať dokumenty aj pri používaní 
operačných systémov Mac OS, resp. Linux. Podpora MS Windows je samozrejmosťou. Po novom je taktiež 
možné pri podpisovaní využívať aj viacero webových prehliadačov. Potešia sa používatelia prehliadačov Firefox, 
Chrome, Opera, Edge, Safari. Pri prvých dvoch menovaných však boli nedávno vydané nové verzie, ktoré 
s aplikáciou D.Launcher zatiaľ spolupracovať nedokážu. Ústredný portál verejnej správy už intenzívne pracuje na 
vydaní novej verzie, ktorá bude plne kompatibilná aj s najnovšími verziami webových prehliadačov.  
 
Nové pravidlá pre podpisovanie dokumentov sa dotknú viac ako 70 000 elektronicky komunikujúcich firiem 
a občanov, ktorí používajú kvalifikovaný elektronický podpis. Pre všetkých daňovníkov, ktorí elektronicky 
podpisujú a odosielajú dokumenty platí, že je nevyhnutné aby mali nainštalovaný nový softvér. Inak pre nich nie je 
možné tieto dokumenty (napríklad daňové priznania) podpísať a odoslať. 
 
Novinka sa netýka tých, ktorí majú s finančnou správou podpísanú dohodu o elektronickej komunikácií 
a nevyužívajú na podávanie dokumentov kvalifikovaný elektronický podpis. To isté platí aj pre používateľov 
aplikácií eDane - treba však mať nainštalované aktuálne verzie. 
 
Aplikáciu D.Launcher si môžete stiahnuť tu: https://slovensko.sk/static/zep/apps/DLauncher.x86.msi.zip 
 
Návod na inštaláciu pod operačným systémom Windows nájdete tu: 
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Elektronicka_komunikacia/Prirucky_navody/2017/20
17.04.25_prirucka_d_signer_ver_4.pdf 
 
Návod na inštaláciu pod operačným systémom Mac OS X nájdete tu: 
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Elektronicka_komunikacia/Prirucky_navody/2017/20
17.04.25_Mac_OS_D_Launcher.pdf 
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Návod na inštaláciu pod operačným systémom Linux nájdete tu: 
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Elektronicka_komunikacia/Prirucky_navody/2017/20
17.04.25_Linux_D_Launcher_v10.pdf 
 
 
 
 
 
Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť 
príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní, ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch 
do štátnej pokladnice viac ako 2,5 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť 
elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk 
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