
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Touto cestou si dovoľujem obrátiť sa na Vás s nižšie uvedenými otázkami súvisiacich s 
vydávaním mandátnych certifikátov. Na Vašom webovom sídle sa uvádza, že „...orgán verejnej 
moci si však musí vo vlastnej réžii obstarať niektoré z podporovaných QSCD“. U ktorých 
certifikačných autorít je možne zakúpiť si predmetný QSCD? 

Na Vašom webovom sídle sa ďalej uvádza, že momentálne poskytujete podporu pre 
nasledovné QSCD: 

- čipová karta Atos (Siemens) verzia CardOSv4.3B, príp. CardOSv4.4; FuLL SIZE 

- čipová karta STARCOS SPK 3.0. 

Pán primátor a pani prednostka majú mandátne certifikáty uložené na zariadení GEMALTO 
USB, ktoré im vydala certifikačná autorita CA DISIG, a.s. Ako a kde sa dá overiť, či ich zariadenie 
je kompatibilné s Vami podporovaným QSCD?“ 

II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

Podľa § 11 ods. 2 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 rozsahu, v akom to úradu umožňujú technické podmienky a kapacity, 
poskytuje úrad kvalifikované dôveryhodné služby orgánom verejnej moci bezodplatne a za 
rovnakých podmienok. Úrad má pri poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb 
postavenie kvalifikovaného poskytovateľa dôveryhodných služieb. 

III. METODICKÉ USMERNENIE 

Certifikované zariadenia na vyhotovenie kvalifikovaného elektronického podpisu/pečate 
(ďalej len „QSCD“) sú zverejnené na webovom sídle úradu. 

Technické podmienky úradu v súčasnosti umožňujú poskytovanie podpory pre čipovú kartu 
Atos (Siemens), verzia CardOS v4.4 – DSDA, ktorá ma platnosť certifikátu do 15.12.2021. 

V samotnej aplikácii CardOS API, ktorá je určená pre prácu s čipovými kartami Siemens, je 
možné zistiť v časti menu CardInfo, typ (model) čipovej karty (QSCD).  

Pred samotným zakúpením QSCD a v prípade, že QSCD plánujete použiť na generovanie a 
uloženie kľúčového páru a uloženie mandátneho certifikátu, Vám odporúčame kontaktovať 
pracovníka registračnej autority poskytovateľa kvalifikovaných dôveryhodných služieb úradu, 
kontakt: +421 2 6869 2143.   

 
IV. POUČENIE 

Na záver upozorňujeme, že tieto odpovede na konkrétne otázky nepredstavujú právne 
záväzný výklad zákona, ani individuálny správny akt s konštitutívnymi účinkami. 

 

https://www.nbu.gov.sk/doveryhodne-sluzby/poskytovanie-kds-pre-ovm/kds-vydavania-mandatnych-certifikatov/index.html

