
Oznam pre zamestnancov PF UPJŠ - Obnova osobných certifikátov pre elektronické 

podpisovanie 

Zamestnanci iných fakúlt, alebo univerzitných pracovísk musia písomne 

zdokladovať súhlas Prírodovedeckej fakulty s financovaním certifikátu – inak im 

bude fakturovaný (môžu žiadať o preplatenie napr. z drobného nákupu) 

 

Stručný návod na obnovu osobného certifikátu 

 
1.Vygenerovať si novú žiadosť prostredníctvom https://eidas.disig.sk/sk/genrequest/ 

 

Typ žiadosti: osobný – FO – zamestnanec 

Typ kľúča: Microsoft Enhanced Cryptographic vs 1.0. (V prehliadači Mozilla Firefox táto možnosť nie je. V 

tomto prehliadači je  potrebné vybrať dĺžku kľúča – 2048 bitov) 

Meno a Priezvisko: Titul, Meno a Priezvisko – údaje sa uvádzajú bez diakritiky! 

Organizácia: UPJS v Kosiciach – položka musí byť vyplnená touto hodnotou!!! – údaje sa uvádzajú bez 
diakritiky! 

Organizačný útvar: NEVYPLŇUJTE! 

Mesto: NEVYPLŇUJTE! 

Štát: SK 

E-mail: meno.priezvisko@upjs.sk (uvádzať zamestnanecké  e-mailové adresy, nie súkromné) 

 
Vzor pre položku  Meno a Priezvisko: prof. RNDr. Ján Kulich PhD. CSc. (čiže bodky v titule musia byť, po jednej medzere na oddelenie, čiarky NESMÚ! )  

 

2. Odoslať vygenerovanú žiadosť na RA UPJŠ pracovisko CA Disig 

 

V prípade, že sa vaše osobné údaje zmenili, je vždy nutná vaša osobná návšteva registračnej autority 

(Správa AIO na Šrobárovej 2, 1. Posch., č. d. 120) a predloženie dokladov s aktuálnymi osobnými údajmi. 
Rovnako je nutná osobná návšteva ak je Vám certifikát vydávaný prvý krát, alebo ak sa ukáže, že Vaše údaje 

nie sú v aplikačnej databáze prístupné (včas Vás v takom prípade vyrozumieme). Vygenerovanú žiadosť 

odošlite mailom z emailovej adresy uvedenej v žiadosti na adresu aio@upjs.sk. (Info: Ing. Erika Ondrejová 
IP1512 erika.ondrejova@upjs.sk, alebo Helena Sedláková IP1514 helena.sedlakova@upjs.sk)  

 

3. Inštalácia certifikátu na základe echo-mailu 

 
Po formálnej kontrole žiadosti a následnom vydaní certifikátu, bude na mail, ktorý bol uvedený v žiadosti o 

certifikát zaslaný návod na inštaláciu certifikátu. Kliknite na linku v tomto e-maile. Linka sa musí otvoriť na 

tom počítači a v tom webovom prehliadači, ktorý ste použili pri generovaní žiadosti o vydanie certifikátu. 
 

4. Dokumentácia k vydanému certifikátu vám bude zaslaná dodatočne. 

Certifikát, ktorý expiruje odporúčame nemazať. Nechajte si ho v úložisku certifikátov, aby ste sa v prípade, 
že bol využívaný aj pri šifrovanej komunikácii, vedeli dostať k týmto zašifrovaným informáciám. 

 

Novy certifikát si zálohujte. V programoch, v ktorých ste využívali váš osobný certifikát (napr. poštový 

klient) si zmeňte certifikát na nový. Podrobnosti nájdete v príručke k elektronickému podpisu: 
https://ais2.upjs.sk/ais/manualy/AIS2_PouzivatelskaPrirucka_ElektronickyPodpis.pdf 

 

5. V prípade problémov a otázok súvisiacich s elektronickým podpisom sa obráťte na: 
 

RNDr. Radovana Engela, PhD. 

CAI - Centrum aplikovanej informatiky, Park Angelinum 9, č.d. 33 

radovan.engel@upjs.sk, 
VOIP: 6227 
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