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:

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Sekcia:

Slovenská národná certifikačná autorita

Sídlo:

Kollárova 8, 917 02 Trnava

IČO:

42156424

Detašované pracovisko:

Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava

II. ÚDAJE ŽIADATEĽA:
Názov organizácie1:
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:
Kvalifikovaná dôveryhodná služba validácie kvalifikovaných elektronických podpisov a pečatí:

▪
▪

Predpokladaný počet volaní služby bude
Kvalifikovanú dôveryhodnú službu validácie budeme využívať

/mesačne;

na účely zaručenej konverzie podľa zákona č. 305/2013 Z. z.
na iné účely

.

Testovacie prostredie3
Službu budem používať v testovacom prostredí SNCA3 z verejných statických IP adries:
Produkčné prostredie4
Službu budem používať v testovacom prostredí SNCA4 z verejných statických IP adries:
Pre používanie služby v produkčnom prostredí žiadam o vydanie kľúča a certifikátu pre prístup k službe validácie
vo formáte *.p12/*.pfx. Kľúč pre jeho použitie žiadam odovzdať:
na osobnom stretnutí, nahratím kľúča na USB kľúč žiadateľa;
zaslaním kľúča do elektronickej schránky žiadateľa.

▪

Heslo pre prístupový kľúč bude doručený cez SMS na mobilné telefónne číslo:

.

1

Zadajte presný názov organizácie, ktorý vedie Štatistický úrad SR v registri organizácií k pridelenému IČO.
Zadajte číslo mobilného telefónu v tvare +421 9XX XXX XXX .
3
V testovacom prostredí je poskytovaná nekvalifikovaná služba funkčne identická s kvalifikovanou službou. Pred prechodom do
produkčného prostredia sa vyžaduje otestovanie služby v testovacom prostredí.
4
Pre produkčné prostredie je potrebné vyplniť IP adresu a aj spôsob prevzatia kľúča.
2

1

Týmto prehlasujem, že som sa oboznámil s technickou špecifikáciou a všeobecnými podmienkami používania
kvalifikovanej dôveryhodnej služby validácie kvalifikovaných elektronických podpisov a pečatí, ktoré sú uvedené na
webovom sídle Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby https://www.nases.gov.sk/doveryhodne-sluzby
a zaväzujem sa ich dodržiavať.
Zároveň prehlasujem/e, že subjekt/y, v mene ktorého konám/e a ktorý bude používateľom služby, 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).
Zaväzujem sa informovať o podmienkach používania kvalifikovanej dôveryhodnej služby subjekty – orgány verejnej
moci, ktoré budú používať kvalifikovanú službu validácie na základe tejto žiadosti. 5
V prílohe pripájam zoznam subjektov, ktoré budú používať kvalifikovanú službu validácie na základe tejto žiadosti, ak
žiadateľ nie je orgánom verejnej moci ale koná v mene používateľov, ktorí sú orgánmi verejnej moci.5

V

5

dňa

Vypĺňa iba subjekt, ktorý koná v mene iných používateľov služby.

2

