
V Y H L Á S E N I E 
 

Meno a priezvisko: 
 

Dátum narodenia: 
 

Rodné číslo: 
 

Identifikačné číslo 
certifikátu (Serial 
Number) 

 

Odtlačok verejného 
kľúča (hash SHA1 alebo 
SHA256) 

 

Vydavateľ certifikátu 
 (DN): 

 

Identifikátor kľúča 
certifikačnej autority 

 

 

Vyhlasujem, že som držiteľom certifikátu s hore uvedeným identifikačným číslom. 

Zároveň súhlasím, že certifikát je možné použiť na elektronickú komunikáciu s SK-NIC-om, a to 

výhradne na elektronické podávanie žiadostí v rámci vykonávania zmien na .SK doménach 

podpísaných „obyčajným“ elektronickým podpisom vyhotoveným na základe vyššie 

špecifikovaného certifikátu. 

V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov poskytujem súhlas 

s uschovaním  a spracovaním svojich osobných údajov, ktoré sú potrebné pri overení identity, 

v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo prevádzkovateľom systému SK-NIC a s poskytnutím 

týchto údajov spoločnosti SK-NIC, a.s. za účelom poskytovania služieb v zmysle pravidiel 

poskytovania menného priestoru v internetovej doméne SK. Vyššie uvedený súhlas je udelený na 

celý čas platnosti zmlúv, uzavretých medzi mnou a spoločnosťou SK-NIC, a.s. 

Prehlasujem, že osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo, ako aj iné údaje, ktoré 

som uviedol vo vyhlásení, sú pravdivé. 

 

 

 

 

________________________________________ 

vlastnoručný úradne overený 

podpis 

  



Podmienky akceptácie elektronických podpisov 
 

Spoločnosť SK-NIC, a.s. akceptuje dokumenty podpísané elektronickým podpisom alebo 

kvalifikovaným elektronickým podpisom v zmysle 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).  

Certifikát na tvorbu elektronického podpisu alebo kvalifikovaného elektronického podpisu musí 

byť vydaný certifikačnou autoritou certifikovanou Národným bezpečnostným úradom 

Slovenskej republiky. 

 

Elektronický podpis 

(Obyčajnému) elektronickému podpisu nemožno uprieť právnu účinnosť, ale ten, kto by ho 

chcel použiť na právne úkony, by musel dokazovať, že sú splnené podmienky v zmysle čl. 40 ods. 

3 a 4 Občianskeho zákonníka.  

V prípade, že chce držiteľ alebo registrátor podpisovať dokumenty elektronickým podpisom, 

bude musieť doručiť úradne overené vyhlásenie, na základe ktorého bude možné jednoznačne 

určiť osobu, ktorá je držiteľom certifikátu. Takéto vyhlásenie musí obsahovať:  

 meno a priezvisko držiteľa certifikátu 

 dátum narodenia držiteľa certifikátu 

 rodné číslo držiteľa certifikátu 

 identifikačné číslo certifikátu (Serial Number) 

 odtlačok verejného kľúča (hash SHA1 alebo SHA256) 

 identifikačné údaje vydavateľa certifikátu (DN) 

 identifikátor kľúča certifikačnej autority 

Vyhlásenie bude platné po dobu platnosti certifikátu.  

Pred skončením platnosti pôvodného certifikátu (najneskôr do 30 dní), je nutné doručiť nové 

platné  vyhlásenie, ktoré stačí elektronicky podpísať existujúcim platným elektronickým 

podpisom. V opačnom prípade bude nutné doručiť nové vyhlásenie v písomnej forme s úradne 

overeným podpisom. 

Vzor vyhlásenia nájdete v sekcii DOKUMENTY na tejto webovej stránke. 

Dokumenty podpísané elektronickým podpisom doručte v schválenom formáte .pdf ako prílohu 

emailu na adresu hostmaster@sk-nic.sk 

 

Kvalifikovaný elektronický podpis 

Pri kvalifikovanom elektronickom podpise vďaka prijatej fikcii pravosti ustanovenej v § 40 ods. 

4 druhá veta Občianskeho zákonníka (písomná forma je zachovaná vždy, ak právny úkon 



urobený elektronickými prostriedkami je podpísaný zaručeným elektronickým podpisom) toto 

nie je nutné a uvedené ustanovenie zrovnoprávňuje kvalifikovaný elektronický podpis s 

podpisom vlastnoručným. SK-NIC, a.s. preto akceptuje dokumenty podpísané kvalifikovaným 

elektronickým podpisom a nie je potrebné doručovať spomínané vyhlásenie. 

Dokumenty podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom doručte v schválenom formáte 

.pdf, .zep, .xzep, .zepx ako prílohu emailu na adresu hostmaster@sk-nic.sk alebo do elektronickej 

schránky na portáli www.slovensko.sk 

 


