
Pôjdeme na 
stránku

slovensko.sk

a prihlásime sa
na portál.



Vopred máme
v PC zapojenú 

čítačku so 
zastrčeným 
občianskym.

Klikneme na 
„Prihlásiť sa“.



V prípade 
dostupných 
viacerých 

subjektov si 
vyberieme ten 
požadovaný.

Klikneme na 
„Prihlásiť sa“.



Dostaneme sa na 
úvodnú stránku.

Klikneme na 
„Nájsť službu“.



Do políčka
„Názov inštitúcie 

alebo úradu“
napíšeme

TEST – NASES

a vyhľadáme.

TEST - NASES



Následne
klineme na
možnosť

„Služba“,

čím spustíme
danú službu.



Zrolujeme sa 
úplne dole

a klikneme na 

„Nahrať prílohu
z počítača.“



Spustí sa 
dialógové okno, 

cez ktoré si 
vyberieme 

príslušný súbor 
PDF, 

k podpísaniu.



Súbor sa nahrá
a zobrazí sa 
informatívne 

dialógové okno.



Následne 
vykonáme podpis 

dokumentu 
kliknutím na 
„Podpísať“.



Pokiaľ máte 
nainštalované 

všetky potrebné 
aplikácie a 

komponenty, a 
tieto aj 

aktualizované, 
zobrazí sa 

dialógové okno a 
spustí sa 
podpisová 
aplikácia.



Ak by sa tak 
neudialo, 

postupujte podľa
zobrazených 
upozornení.

Doinštalujte si 
komponenty alebo 

vykonajte 
aktualizáciu 

programu Java,
podľa pokynov 

systému.



Ak sa dostanete k 
takémuto 

dialógovému oknu 
s nepodpísaným 

dokumentom, 
máte všetky 
komponenty
v poriadku a 

môžete dokument 
podpísať.



Vyberte si 
certifikát ZEP,

„Zaručený 
elektronický 

podpis“,

a kliknite na 
„Ďalej“.



Vyvoláte 
prihlásenie k 
občianskemu,

najprv zadávate

BOK,

ktorým sa aj 
prihlasujete.



Program Vás pustí 
do možnosti 

priameho podpisu 
podpisovým 
certifikátom.

Tu si všimnite, do 
kedy máte 

certifikát platný, 
aby Vám náhodou 
nekončil v čase 

podania žiadosti.



Po kliknutí na 
konkrétny 
certifikát a 

následne OK,
sa spustí zadanie 
kódu, hesla, pre 

Váš podpis,
označený ako 

ZEP, resp. KEP.

Je to to isté.

ZEP (KEP)



Potvrdením tohto 
hesla pre podpis 

sa daný dokument 
podpíše.

Následne už len 
potvrdíme OK.



Overte si platnosť 
podpisu.

Kliknite pri 
vloženom súbore 

na tri bodky,

a

zo zobrazenej 
ponuky vyberte
„Overiť podpisy“.



Systém Vám 
zobrazí, či je Váš 

podpis platný.



Následne môžete 
správu vymazať, 

aby sa Vám 
zbytočne

neuložila do 
rozpracovaných.

Správu nikam 
neodosielate.



To je celý proces, 
a môžete sa 

odhlásiť.


