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MANUÁL 

 

Úvod 

Podporu a správu slovenskej časti registra Únie, ktorý zároveň funguje aj ako register Kjótskeho 

protokolu (ďalej len „register Únie), zabezpečuje pre majiteľov účtov a používateľov registra 

vnútroštátny správca – ICZ Slovakia a. s. na základe poverenia Ministerstva životného 

prostredia SR od 1. januára 2013.  

Prístup do registra Únie a prihlasovacie údaje splnomocnených zástupcov spravuje EU Login -  

- Autentifikačná služba Európskej komisie prostredníctvom používateľských účtov. 

Prihlásenie prebieha formou verifikácie v dvoch stupňoch. 

Tento manuál Vás prevedie krokmi potrebnými na zadanie autorizačného kľúča  

do registra Únie, ktorý slúži na aktiváciu Vášho prístupu do registra Únie.  

 

Predtým, než začnete 

Podmienkou získania prístupu do registra Únie je menovanie splnomocneného zástupcu  

alebo dodatočného splnomocneného zástupcu k účtu Účastníka registra v zmysle Zmluvy a jeho 

registrácia v službe EU Login, ako aj v samotnom registri Únie. 

Ubezpečte sa, že máte k dispozícii mobilné zariadenie a autorizačný kľúč zaslaný vnútroštátnym 

správcom.  

 

Viac informácií 

V prípade záujmu o viac informácií o systéme obchodovania s emisiami a registri Únie navštívte 

internetovú stránku http://emisie.icz.sk. 

 

Kontakty 

Ak potrebujete pomôcť s prihlásením do registra Únie, neváhajte kontaktovať HelpDesk počas 

pracovných dní od 10.00 h do 16.00 h: 

• telefón: +421 32 6563 731, 30, 

• e-mail: emisie@icz.sk. 

Zadanie autorizačného kľúča 

do registra Únie 

Pre splnomocnených zástupcov  

a dodatočných splnomocnených zástupcov 

http://emisie.icz.sk/
mailto:emisie@icz.sk
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Zadanie autorizačného kľúča do registra Únie 

1 Zadanie autorizačného kľúča 

v registri Únie 

1.1 Po Vašej registrácii v registri Únie a overení Vašich údajov ako splnomocneného, 

resp. dodatočného splnomocneného zástupcu k účtu Vám vnútroštátny správca prostredníctvom 

SMS poslal autorizačný kľúč, ktorý slúži na aktiváciu Vášho prístupu do registra Únie. Ubezpečte 

sa, že autorizačný kľúč máte k dispozícii. 

1.2 V internetovom prehliadači si otvorte stránku http://emisie.icz.sk a kliknite na „Prihlásiť sa  

do registra“ (1).  

 

 

1.3 Zobrazí sa Vám internetová stránka registra Únie, ktorá zároveň funguje aj ako internetová 

stránka registra Kjótskeho protokolu. V pravom hornom rohu obrazovky môžete prepnúť jazyk  

na slovenčinu (1). Kliknite na voľbu „Prihlásenie“(2).  
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Zadanie autorizačného kľúča do registra Únie 

1.4 Systém Vás automaticky presmeruje na službu EU Login, prostredníctvom ktorej sa prihlásite. 

Ak sa Vám stránka nezobrazuje v slovenskom jazyku, môžete si nastaviť jazyk v pravom hornom 

rohu kliknutím na „slovenčina (sk)“ (1).  

Ak Vás systém vyzve, vložte najskôr svoju e-mailovú adresu (2) a pokračujte kliknutím na tlačidlo 

„Ďalej“ (3).  

 

 

 

Následne uveďte svoje heslo (4), v rozbaľovacom menu nastavte metódu autentifikácie 

na „EU Login App + QR kód“ (5) a kliknite na „Prihlásiť sa“ (6). 
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Zadanie autorizačného kľúča do registra Únie 

1.5 Otvorte na Vašom mobilnom zariadení aplikáciu EU Login Mobile a stlačte „Naskenujte kód QR“ 

(1). 

 

 

 

Potom cez aplikáciu nasnímajte vygenerovaný QR kód z obrazovky webovej verzie EU Login (2). 

Na obrazovke aplikácie sa zobrazí jednorazové heslo, ktoré prepíšte do poľa „Kód vygenerovaný 

mobilnou aplikáciou“ (3) vo webovej verzii EU Login a kliknite na „Prihlásiť sa“ (4). 
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Zadanie autorizačného kľúča do registra Únie 

1.6 Budete automaticky presmerovaný späť do registra Únie, kde kliknite v ľavej hornej časti 

na „Uveďte svoj autorizačný kľúč“ (1). 

 

 

1.7 Do jednotlivých políčok v časti „Zápis autorizačného kľúča“ zadajte autorizačný kľúč (1), ktorý 

Vám zaslal vnútroštátny správca, a potvrďte kliknutím na „Odoslať“ (2). 

 

 

1.8 Po odoslaní autorizačného kľúča Vám systém potvrdí úspešnú aktiváciu Vášho prístupu do registra 

Únie (hlásenie je dostupné len v anglickom jazyku). 

 

Váš prístup do registra Únie bol týmto aktivovaný. 
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