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1. Certifikáty služby validácie v produkčnom prostredí:
Qualified validation service for QES P1 – do 21.9.2026
Qualified validation service for QES P2 – do 21.9.2026
Qualified validation service for QES S1 – do 21.9.2026
2. Protokol a spôsob prístupu pre získanie výsledku služby kvalifikovanej služby validácie:
Testovacie prostredie (nekvalifikovaná služba funkčne identická s kvalifikovanou)
• HTTPS - prístup prostredníctvom verejnej statickej IP adresy
Produkčné prostredie
• HTTPS - prístup prostredníctvom kľúča a autentifikačného certifikátu
3. Prístupové adresy:
Testovacie prostredie (nekvalifikovaná služba funkčne identická s kvalifikovanou)
• https://vtsp.nbu.gov.sk/ValidationReportService/ValidationService.svc
Produkčné prostredie
• https://vtsp.snca.gov.sk/ValidationReportService/ValidationService.svc
4. Dostupnosť a obmedzenia služby validácie:
Služba validácie bude dostupná nepretržite s vopred ohláseným výpadkom v trvaní
najviac dve hodiny, mimo vzniku nepredvídateľných mimoriadnych udalostí. Dostupnosť
služby je obmedzená na počet volaní dohodnutých s poskytovateľom služby. Validačná
služba akceptuje súbory v maximálnej veľkosti do 10 MB vo formátoch uvedených
v integračnom manuáli služby. Ďalšie vlastnosti služby sú uvedené v technickej
špecifikácii a certifikačnej politike.
5. Certifikát servera služby validácie v testovacom prostredí je vydaný certifikačnou autoritou
SNCA3 s certifikačnou politikou 1.3.158.36061701.0.1.6. Certifikát servera kvalifikovanej služby
validácie v produkčnom prostredí je vydaný certifikačnou autoritou SNCA4 s certifikačnou
politikou a pravidlami na výkon certifikačných činností s OID: 1.3.158.42156424.0.1.1.
6. V prípade výskytu technických a bezpečnostných incidentov pri poskytovaní kvalifikovanej
služby validácie sa budú tieto incidenty riešiť a spravovať opatreniami, postupmi a pokynmi
popísanými v dokumente pomenovanom ako „DKDS3 Certifikačná politika poskytovania
kvalifikovanej dôveryhodnej služby validácie kvalifikovaných elektronických podpisov a
pečatí“ v znení neskorších aktualizovaných verzií, ktorý je sprístupnený na adrese
https://snca.gov.sk/cps/cp_valid_snca.pdf .
7. Prístup k informáciám certifikačnej autority – Stavový protokol certifikátu online
URL=http://snca4-ocsp.snca.gov.sk/ocsp/snca4
8. Certifikát obsahuje minimálne odkaz na získanie zoznamov zrušených certifikátov (CRL)
URL=http://cdp1.snca.gov.sk/snca4/crl/snca4.crl
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