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Žiadosť o poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb 
v súlade so zákonom č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 

o dôveryhodných službách) v znení neskorších predpisov

I. ÚDAJE ADRESÁTA ŽIADOSTI - POSKYTOVATEĽA:

Názov:  

Sekcia: 

Sídlo:  

IČO:  

Detašované pracovisko: 

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 

Slovenská národná certifikačná autorita 

Kollárova 8, 917 02 Trnava 

42156424 

Pribinova 25, 811 09 Bratislava 

II. ÚDAJE ŽIADATEĽA:

Názov organizácie (O)1: 

Sídlo: 

IČO: 

Štatutárny orgán:  Funkcia: 

E- mail žiadateľa: Mobilné číslo2: 

Kontaktná osoba žiadateľa (pre účely komunikácie): 

Meno a priezvisko: 

E-mail:

Mobilné číslo: 

III. PREDMET ŽIADOSTI:

1. Kvalifikovaná dôveryhodná služba vyhotovovania kvalifikovaných elektronických časových pečiatok:

▪ Predpokladaný odber kvalifikovaných elektronických časových pečiatok bude  /mesačne; 

▪ Verejná statická IP adresa/y, z ktorej bude žiadateľ odoberať kvalifikované elektronické časové pečiatky:

▪ Informáciu o začatí poskytovania služby vyhotovovania kvalifikovaných elektronických časových pečiatok,

prípadné ďalšie informácie súvisiace s poskytovaním tejto služby

požadujem zaslať/zasielať na e-mailovú adresu: 

nepožadujem zasielať. 

Týmto prehlasujem, že som sa oboznámil s technickou špecifikáciou poskytovania kvalifikovanej dôveryhodnej služby 

vyhotovovania kvalifikovaných elektronických časových pečiatok, ktorá je uvedená na webovom sídle Národnej 

agentúry pre sieťové a elektronické služby https://www.nases.gov.sk/doveryhodne-sluzby/kds-vyhotovovania-

kvalifikovanych-elektronickych-casovych-peciatok/ 3. 

1 Zadajte presný názov organizácie, ktorý vedie Štatistický úrad SR v registri organizácií k pridelenému IČO. 
2 Zadajte číslo mobilného telefónu v tvare +421 9XX XXX XXX . 
3 Označí iba žiadateľ, ktorý požaduje poskytovanie kvalifikovanej dôveryhodnej služby vyhotovovania kvalifikovaných elektronických 

pečiatok. 

https://www.nases.gov.sk/doveryhodne-sluzby/kds-vyhotovovania-kvalifikovanych-elektronickych-casovych-peciatok/
https://www.nases.gov.sk/doveryhodne-sluzby/kds-vyhotovovania-kvalifikovanych-elektronickych-casovych-peciatok/
https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/z1/jY_BDoIwEEQ_qVNbLB4XI6WGEFstYi-mJ9NE0YPx-1XiVWBvk7yXmWWBdSz08ZUu8Znufbx-8iksz2St3ddtC90uShjBNRrvgVKx4wBYZfKi4IS8cRuYA-2020oOmbEwxx8Bvj7-HOHnrzVVUtVAXusMhirvVlYIkJjXP1Iw6YcBGVsw9cPj5r3vkN7pj02T/dz/d5/L2dJQSEvUUt3QS80TmxFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/
https://www.nases.gov.sk/doveryhodne-sluzby/index.html
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2. Kvalifikovaná dôveryhodná služba vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre 

elektronickú pečať: 

▪ Požadovaný počet kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať: ............ 
4
. 

 
Spôsobom, že súkromný kľúč je vo vzdialenej správe v HSM module na Ústrednom portáli verejnej správy a 

kvalifikovaná elektronická pečať sa bude používať na autorizovanie elektronických dokumentov5. Zároveň žiadam 

poskytovateľa o inicializáciu kľúčového páru v HSM module na Ústrednom portáli verejnej správy a o uloženie 

vydaného certifikátu do HSM modulu na Ústrednom portáli verejnej správy po jeho vydaní;  

 

alebo/aj 

    

údaje na vyhotovenie kvalifikovanej elektronickej pečate a kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať budú 

uložené v zariadení vo vlastníctve žiadateľa  na vyhotovenie kvalifikovanej elektronickej pečate 6. 

 

3. Kvalifikovaná dôveryhodná služba vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre 

elektronický podpis (vrátane vydávania mandátnych certifikátov7): 
 

▪ Požadovaný počet mandátnych certifikátov: .............. 
8
. 

▪ Ako identifikačný údaj podpisovateľa (používateľa) žiadam v mandátnom certifikáte uviesť: 

číslo občianskeho preukazu; 

číslo cestovného pasu; 

číslo služobného preukazu; 

číslo identifikačného preukazu iné, uveďte                                                                             . 
 

Zároveň prehlasujem/e, že subjekt, v mene ktorého konám/e a ktorý je uvedený ako žiadateľ, je orgánom verejnej 

moci a teda oprávneným žiadateľom o poskytnutie kvalifikovaných dôveryhodných služieb Národnej agentúry pre 

sieťové a elektronické služby v zmysle pravidiel na výkon certifikačných činností (CPS). 

 

 

 

V                                               dňa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4  Údaje používateľov, pre ktorých požadujete vydať certifikát pre elektronickú pečať vyplňte v Prílohe č. 1. 
5  Metodické usmernenie č. 3/2015 Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby ku konaniu o vydanie a inicializáciu  

kvalifikovaného certifikátu pre kvalifikovanú elektronickú pečať na Ústrednom portáli verejnej správy. 

https://www.slovensko.sk/_img/CMS4/metodicke_usmernenia/metodicke_usmernenie_registracia_KSC.pdf . 
6 Čl. 3 (32) nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných 

službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES. Zoznam takýchto zariadení je uvedený na 
webovom sídle Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby https://www.nases.gov.sk/doveryhodne-sluzby/index.html 
a v prípade HSM modulov v zozname zverejňovanom Európskou komisiou: https://www.nbu.gov.sk/doveryhodne-

sluzby/certifikacia-produktov/certifikovane-produkty/zariadenia-pre-podpis-a-pecat-qscd/index.html . 
7 § 8 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) v znení neskorších predpisov. 
8 Údaje používateľov, pre ktorých požadujete vydať mandátny certifikát vyplňte v Prílohe č. 2. 

 

 

https://www.slovensko.sk/_img/CMS4/metodicke_usmernenia/metodicke_usmernenie_registracia_KSC.pdf
https://www.nbu.gov.sk/doveryhodne-sluzby/certifikacia-produktov/certifikovane-produkty/zariadenia-pre-podpis-a-pecat-qscd/index.html
https://www.nbu.gov.sk/doveryhodne-sluzby/certifikacia-produktov/certifikovane-produkty/zariadenia-pre-podpis-a-pecat-qscd/index.html
https://www.nases.gov.sk/doveryhodne-sluzby/index.html
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Príloha č. 1 

 

 

 
Názov organizácie alebo organizačnej zložky9 IČO 10 

Štatutár alebo oprávnená 
osoba 

1. 
   

2. 
   

3. 
   

4. 
   

5. 
   

6. 
   

7. 
   

8. 
   

9. 
   

10. 
   

11. 
   

12. 
   

13. 
   

14. 
   

15. 
   

 

  

 
9  Uveďte názvy organizačných zložiek, ako sú vedené Štatistickým úradom SR alebo evidované v rámci organizačnej štruktúry 

organizácie. 
10 Vyplní sa iba ak bolo IČO subjektu pridelené. 

https://www.nases.gov.sk/doveryhodne-sluzby/index.html
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Príloha č. 2 

 

 

 
Meno, priezvisko, 

titul 
Funkcia 

Číslo oprávnenia zo 
zoznamu oprávnení 11 

Identifikačný údaj 12 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     

 

 
11 Zoznam oprávnení podľa § 9 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov je zverejnený na webovom sídle Národného bezpečnostného úradu 
https://www.nbu.gov.sk/doveryhodne-sluzby/kvalifikovane-certifikaty/zoznam-opravneni/index.html . 
12

 Uveďte číslo dokladu, ktorý budete používať pri identifikácii v podpise mandátnym certifikátom ako súčasť elektronického podpisu. 

Číslo dokladu sa zobrazuje po podpise aj tretím stranám disponujúcim podpísaným dokumentom,napríklad pri overovaní podpisu. 

https://www.nbu.gov.sk/doveryhodne-sluzby/kvalifikovane-certifikaty/zoznam-opravneni/index.html
https://www.nases.gov.sk/doveryhodne-sluzby/index.html
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