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Článok 1.  

Úvodné ustanovenia 

1.1. Slovanet, a. s., so sídlom Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, IČO 35 954 612, zapísaný v 
obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3692/B (ďalej len 
„Slovanet“) vydáva tento Cenník certifikačných služieb (ďalej len „cenník“) ako registračná 
autorita akreditovanej certifikačnej autority, spoločnosti Disig, a.s., so sídlom Záhradnícka 151, 
821 08 Bratislava, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 
č. 3794/B pod registračným číslom akreditovanej certifikačnej autority: ACA-307/2007.  

1.2. Týmto cenníkom sa určujú ceny certifikačných služieb, ktoré zahŕňajú ceny certifikátov, 
certifikovaných SSCD zariadení (ďalej len „SSCD zariadenia“) a softvérových aplikácií (ďalej len 
„aplikácie“). 

1.3. Slovanet vykonáva certifikačné činnosti podľa tohto cenníka v mene akreditovanej certifikačnej 
autority Disig, a.s. (ďalej len „CA Disig“).  

Článok 2. 
Vymedzenie základných pojmov 

2.1. Elektronický podpis je podpis, ktorý spĺňa podmienky ustanovené zákonom č. 215/2002 Z. z. 
o elektronickom podpise v znení neskorších predpisov. 

2.2. Zaručený elektronický podpis (ďalej aj ako „ZEP“) je elektronický podpis, ktorý spĺňa podmienky 
ustanovené zákonom o elektronickom podpise a je vyhotovený výhradne s použitím SSCD 
zariadení. 

2.3. SSCD zariadenia sú zariadenia certifikované Národným bezpečnostným úradom a určené na 
bezpečné generovanie, uloženie a použitie páru kľúčov (súkromný aj verejný) zaručeného 
elektronického podpisu. 

2.4.  Aplikáciami sú QSign aplikácie určené na podpisovanie a overovanie dokumentov pomocou 
zaručeného elektronického podpisu. 

2.5. Zmluvou o poskytovaní certifikačných služieb sa rozumie „Zmluva o vydaní a používaní 
kvalifikovaného certifikátu (KC) a služieb CA Disig a tiež „Zmluva o vydaní a používaní certifikátu 
a služieb CA Disig“. 

2.6. SSL komunikácia je chránená šifrovaná komunikácia medzi pristupovateľom na server 
a samotným serverom 

2.7. Objednávateľ je fyzická alebo právnická osoba, uzatvorí zmluvu na poskytovanie certifikačných 
služieb. 

2.8. Existujúci účastník je objednávateľ, ktorý v čase uzavretia zmluvy na poskytovanie certifikačných 
služieb využíva niektorú službu Slovanetu s pravidelnou fakturáciou ceny. 

Článok 3.  
Ceny certifika čných služieb 

3.1. Ceny certifikátov 

Platnos ť certifikátu Platnos ť jeden rok Platnos ť dva roky 

Typ certifikátu 1) Cena bez DPH Cena s DPH Cena bez DPH Cena s DPH 

Certifikát pre elektronický podpis  20,00 € 24,00 € 34,17 € 41,00 € 

Kvalifikovaný certifikát pre ZEP 2) 27,50 € 33,00 € 47,50 € 57,00 € 

Certifikát pre server 3) 41,67 € 50,00 € 75,00 € 90,00 € 

1) Ceny certifikátov sú platné pre nový aj obnovovaný certifikát po uplynutí doby jeho platnosti. 

2) Pre získanie zaručeného elektronického podpisu je nevyhnutné ku každému novému kvalifikovanému 
certifikátu objednať SSCD zariadenie, prípadne pre potreby overenia a podpisovania dokumentov aj 
príslušný typ aplikácie. 

3) Certifikát pre zabezpečenie SSL komunikácie. 
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3.1.1. Cena certifikátov uvedená v tomto cenníku  je pre existujúcich účastníkov znížená o  10 %.  

3.2. Ceny SSCD zariadení 

Typy SSCD zariadení 
Cena zariadenia / 1ks 

bez DPH s DPH 
 

Siemens Pack – Shell (SIM formát): 

• Čipová karta siemens HiPath SIcurity  

• Licencia Siemens CardOS API 

• Čítačka Gemalto USB token Shell 

56,67€ 68,00 € 

 

Siemens Pack – Twin (creditcard formát): 

• Čipová karta Siemens HiPath SIcurity  

• Licencia Siemens CardOS API 

• Čítačka GemPC Twin USB 

56,67 € 68,00 € 4) 

4) Zariadenie je poskytované len na základe písomnej objednávky objednávateľa. Zariadenie bude dodané 
do 30 kalendárnych dní od prijatia objednávky Slovanetom. 

 

3.3. Ceny aplikácií  

Typy aplikácie 
Cena aplikácie / 1ks 

bez DPH s DPH 

Aplikácia QSign  Personal Professional 59,00 € 70,80 € 

Aplikácia QSign  Personal Professional (Renewal) 49,00 € 58,80 € 

Aplikácia QSign  Personal Premium 89,00 €  106,80 € 

Aplikácia QSign  Personal Premium (Renewal) 69,00 € 82,80 € 

 
Článok 4. 

Spolo čné a závere čné ustanovenia  

4.1. Ceny certifikátov a  SSCD zariadení zahŕňajú manipulačný poplatok účtovaný za administratívne 
spracovanie zmluvy o poskytovaní certifikačných služieb.  

4.2. Cena je splatná na základe faktúry. Ak užívateľ certifikačných služieb nezaplatí fakturovanú cenu 
riadne a včas, Slovanet môže požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty v sume 1,33 €.  

4.3. Poplatky za spôsob doručenia faktúry a iné poplatky súvisiace s poskytovaním certifikačných 
služieb sú uvedené v Cenníku administratívnych poplatkov a poplatkov iných služieb, ktorý vydal 
Slovanet a ktorý je zverejnený na jeho internetovej stránke www.slovanet.sk.  

4.4. Poskytovanie certifikačných služieb sa riadi certifikačnými poriadkami a ďalšími pravidlami CA 
Disig zverejnených na stránke www.disig.sk 

4.5. Popis SSCD zariadení je dostupný na stránke www.slovanet.sk alebo na stránke CA Disig 
www.disig.sk 

4.6. Zoznam pracovísk Slovanetu, ktoré majú postavenie registračnej autority, je zverejnený na 
internetovej stránke www.slovanet.sk.  

4.7. Ďalšie činnosti, ktoré súvisia s poskytovaním certifikačných služieb, ktoré však nie sú uvedené 
v tomto cenníku, Slovanet ako registračná autorita neposkytuje.  

4.8. Cenník sa zverejňuje na internetovej stránke Slovanetu www.slovanet.sk. Záujemca môže o jeho 
poskytnutie požiadať v sídle Slovanetu a v jeho pobočkách.  

 
Bratislava, 1.4.2015 
 
 

Ing. Peter Máčaj      Ing. Peter Tomášek   
predseda predstavenstva, v. r.    člen predstavenstva, v. r.  


