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Žiadosť o zrušenie poskytnutých kvalifikovaných 

dôveryhodných služieb 

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: 

III. PREDMET ŽIADOSTI – ZRUŠENIE POSKYTNUTÝCH KDS:

1. Kvalifikovaná dôveryhodná služba vyhotovovania kvalifikovaných elektronických časových

pečiatok:

▪ Verejná statická IP adresa/y, z ktorej budeme žiadateľovi rušiť odoberanie kvalifikovaných elektronických 

časových pečiatok:

▪ Službu žiadam zrušiť ku dňu3:

2. Kvalifikovaná dôveryhodná služba vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre

elektronickú pečať:

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

▪ Službu žiadam zrušiť ku dňu3:

3. Kvalifikovaná dôveryhodná služba vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre

elektronický podpis (vrátane mandátnych certifikátov5):

▪ Požadovaný počet mandátnych certifikátov na zrušenie: ..............6 

▪ Službu žiadam zrušiť ku dňu3:

V     dňa 

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 Zadajte dátum, ku ktorému žiadate zrušiť poskytovanie služby, v prípade ak dátum neuvediete, služba bude zrušená do 24 hodín. 
4 Údaje používateľov, pre ktorých požadujete zrušiť certifikát pre elektronickú pečať vyplňte v Prílohe č. 1. 
5 § 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. 
6 Údaje používateľov, pre ktorých požadujete zrušiť mandátny certifikát vyplňte v Prílohe č. 2. 

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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Príloha č. 1 

 

 Názov organizácie alebo 
organizačnej zložky7 

IČO 8 Sériové číslo certifikátu 
Heslo pre zrušenie 

certifikátu9 

1. 
    

2. 
    

3. 
    

4. 
    

5. 
    

6. 
    

7. 
    

8. 
    

9. 
    

10. 
    

11. 
    

12. 
    

13. 
    

14. 
    

15. 
    

 

 
7 Uveďte názvy organizačných zložiek, ako sú vedené Štatistickým úradom SR. Zadajte tiež zaužívaný názov organizácie. Môže byť 

totožný s názvom organizácie, alebo kombináciou názvu organizácie s organizačnou zložkou. 
8

  Vyplní sa iba ak bolo IČO subjektu pridelené. 
9  Heslo pre zrušenie certifikátu, ktoré bolo uvedené v „Protokole o odovzdaní a prevzatí certifikátu“. 

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

 Meno, priezvisko,  
titul 

Sériové číslo certifikátu 
Heslo pre zrušenie 

certifikátu10 

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.    

 

 
10 Heslo pre zrušenie certifikátu, ktoré bolo uvedené v „Protokole o odovzdaní a prevzatí certifikátu“. 

 

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