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Úvod 

Vlastnosti komunikácie prostredníctvom elektronického komunikačného portálu (EKP). 

Komunikácia prostredníctvom EKP prebieha cez pripojenie na internet a vyznačuje sa vysokou mierou 
bezpečnosti. Samotná komunikácia je zabezpečená prostredníctvom komunikačného prostredia 
(modul externý klient), ktoré poskytuje SP, a. s., bezplatne. 

Pred prvým použitím komunikácie prostredníctvom EKP zákazník sám vykoná registráciu v EKP, nastaví 
parametre komunikácie a zaregistruje osoby, ktoré budú komunikovať prostredníctvom EKP, pričom 
každej osobe priradí osobitné prihlasovacie meno, heslo a oprávnenia pre komunikáciu. Zákazník môže 
zadefinovať požiadavku na e-mailovú notifikáciu, čo znamená, že EKP na zadefinovanú e-mailovú 
adresu zašle správu o tom, že má pripravený výstup z prostredia SP, a. s., ktorý je možné prevziať. 

Podávanie a preberanie súborov prostredníctvom EKP je možné  s použitím kvalifikovaného  
elektronického podpisu. To znamená, že používateľ (osoba, ktorá má oprávnenie na podaj 
elektronického podacieho hárku a Poštových poukazov na výplatu) vlastní kvalifikovaný certifikát, 
a tento musí byť danej osobe priradený v EKP. EKP v reálnom čase odosiela potvrdenie o prevzatí 
odoslaných údajov.  

Technické podmienky na strane klienta pre komunikáciu cez EKP (Elektronický 
komunikačný portál) Slovenskej pošty, a.s. (SP). 

Pre účely zamedzenia nepredvídateľných technických problémov u koncového používateľa EKP sú 
stanovené požiadavky na technické a programové vybavenie, ktoré majú byť splnené. Jedine za 
predpokladu ich úplného zabezpečenia je možné garantovať dostatočnú bezpečnostnú a výkonnostnú 
úroveň. 
Výkonnostne nižšie konfigurácie nie sú odporúčané z hľadiska výkonnosti zariadenia, staršie verzie 
operačného systému Windows nie je povolené použiť z hľadiska definovaných požiadaviek na 
bezpečnosť.  

Hardvérové vybavenie 

Požiadavky na hardvérové vybavenie, ktoré je odporúčané pre využívanie EKP SP sú totožné s 

požiadavkami pre využívanie operačného systému Windows XP 

(http://www.microsoft.com/slovakia/windows/xp/pro/evaluation/sysreqs.asp). Tam uvedené požiadavky 

odporúčame chápať ako zámerne minimalizované, t.j. ak majú byť tieto počítače používané pre MS 

Office aplikácie, je vhodné zrealizovať upgrade na niektorú z aktuálne bežných konfigurácií.  

Operačný systém 

Odporúčame operačné systémy Windows XP, SP3 a vyššie. 

Sieťové prepojenie 

Minimálne požadované pripojenie do internetu je cez dial-up s rýchlosťou aspoň 64 kb/s. V prípade, že 
je sieťové pripojenie filtrované (napr. cez firewall), doporučujeme konzultovať situáciu s operátorom. 
Na firewalle musia byť povolené nasledujúce porty: 

o 80 – http 
o 443 – https 

 

http://www.drsr.sk/drsr/slovak/el_komunikacia/prirucka/4_1.htm
http://www.microsoft.com/slovakia/windows/xp/pro/evaluation/sysreqs.asp
http://www.drsr.sk/drsr/slovak/el_komunikacia/prirucka/4_3.htm
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Inštalácia potrebných komponentov 

Pre správne prebehnutie procesov inštalácie a následného fungovania procesov podpisovania 
a vytvárania KEP je potrebná inštalácia nasledovných komponentov: 

o NET Framework  - kompatibilný pre príslušný  OS Windows, ktorý zákazník používa  

(príklad: WIN XP – Framework   2.0, 3.5) 

o D.Signer / XAdES, 

o  SW poskytovaný ku KEP od certifikačnej autority  

 

1. Registrácia organizácie (subjektu) a produktu  
Registrácia subjektu sa vykonáva pred prvým použitím komunikácie cez EKP a vykonáva ju subjekt, 

ktorý ešte nie je zaregistrovaný v EKP (t.j. nemá pridelený Identifikátor subjektu - IDS). 

1.1 Spustenie registračného webu 

Úvodná stránka registračného webu sa zobrazí po kliknutí na link 

http://ekp.posta.sk/pps/RegistrationWeb/ 

 

  

Zákazník-registrátor klikne tlačidlo „Registrácia“, resp. na linku zaregistrovať. Zobrazí sa stránka Žiadosť 

o používanie Elektronického komunikačného portálu. 

http://ekp.posta.sk/pps/RegistrationWeb/
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1.2 Zadanie údajov organizácie, označenie produktu 

Zákazník-registrátor vyberie formu odoslania žiadosti (bez použitia KEP/s použitím KEP). V prípade 

odoslania žiadosti s použitím KEP musí mať zákazník nainštalované potrebné komponenty pre 

podpisovanie. (bod 2) 

 Zákazník-registrátor  zadá potrebné údaje (polia pre povinné údaje sú orámované červenou farbou) 

a vyberie služby/produkty (prostredníctvom tlačidiel >>, >), pre ktoré chce aktivovať komunikáciu cez 

EKP. 

Po vložení údajov a  bezpečnostného kódu klikne na tlačidlo „Ďalej“. 
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1.3 Vloženie údajov osôb a nastavenie oprávnení osôb 

Po zobrazení stránky Údaje osoby komunikujúcej prostredníctvom EKP zákazník-registrátor vloží 

potrebné údaje osôb, ktoré budú komunikovať cez EKP (polia pre povinné údaje sú orámované 

červenou farbou).   

 

Po vložení údajov meno, priezvisko, prihlasovacie meno a mail klikne na tlačidlo „Overiť“;  systém overí, 

či neexistuje iná osoba s rovnakým prihlasovacím menom, ak nie, dovolí  pokračovať vo vypĺňaní 

ďalších údajov. Ak pre zadané údaje už  v EKP existuje osoba v EKP systém zobrazí hlásenie „Osoba 

existuje v EKP. Chcete pokračovať v jej priradení ku subjektu?“ Ak zákazník stlačí „nie“, systém vymaže 

doteraz zadané údaje  a zákazník vyplní nové údaje osoby, ak stlačí „áno“ môže pokračovať v zadávaní 

údajov. V tomto prípade môže jedna osoba komunikovať za viac subjektov.  Následne nastaví 
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oprávnenia pre danú osobu. Polia pre nastavenie oprávnení sú dostupné podľa toho, ako boli označené 

produkty na predchádzajúcej stránke. Každý zákazník musí mať v EKP zaregistrovanú aspoň jednu 

osobu s oprávneniami na zmenu údajov osôb a na zmenu údajov organizácie. Po nastavení oprávnení 

má zákazník možnosť nastaviť zasielanie notifikácií pre jednotlivé  produkty/služby použitím voľby 

„áno“, resp. „nie“. Po  priradení oprávnení a po nastavení notifikácií osobe, je potrebné zadané údaje 

uložiť použitím voľby „Uložiť“. Po uložení údajov klikne na tlačidlo „Ďalšia osoba“ ak chce vložiť údaje 

ďalšej osoby. V prípade, že boli vložené údaje všetkých osôb, klikne na tlačidlo „Ďalej“.  Systém 

vygeneruje vyplnenú Žiadosť o používanie Elektronického komunikačného portálu. 
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1.4 Odoslanie žiadosti (registračného formulára) 

Ďalší postup závisí od toho, či zákazník-registrátor disponuje kvalifikovaným certifikátom, ktorý mu 

umožňuje podpísať registračný formulár kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP). 

a) v prípade použitia KEP-u klikne na tlačidlo „Podpísať a poslať“ a pokračuje v podpisovaní 

dokumentu. 
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b) ak nebude použitý KEP, klikne na tlačidlo „Poslať“ . 
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Ukončenie registrácie 

Registračný web potvrdí úspešné odoslanie registračného formuláru v elektronickej forme oznamom  

Žiadosť bola prijatá na spracovanie   

 

Zákazník-registrátor klikne na tlačidlo „Ukončiť“. 

2. Inštalácia prostredia pre podpisovanie 
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Používateľ EKP klikne linku Inštalácia podpisovania. Zobrazí sa stránka Komponenty podpisovania. 

 

Používateľ nainštaluje D.Signer/XAdES. Inštalácia spočíva v kliknutí na príslušnú linku, po ktorom 

nasleduje samotný proces inštalácie príslušného komponentu, ktorý vyžaduje od používateľa 

potvrdenie jednotlivých akcií. Niektoré internetové prehliadače neumožňujú spustenie inštalácie 

komponentu priamo z webu, v týchto prípadoch je potrebné komponenty uložiť a následne spustiť 

z adresára, do ktorého boli uložené. 

2.1 Inštalácia D.Signer/XAdES 

Inštalácia a následné použitie produktu „D.Signer/XAdES“ je potrebné vtedy, ak klient bude 
predpokladať v rámci používania aplikácie „Externý klient“ na pracovnej stanici koncového používateľa 
aktívne vytvárať KEP, t.j.  podpisovať elektronické dokumenty svojím kvalifikovaným  elektronickým 
podpisom. 

 

Samotná inštalácia sa zaháji stiahnutím inštalačného programu a jeho spustením, čo používateľ vykoná 

stlačením tlačidla „Spustiť“. 

 
Podľa bezpečnostných nastavení môže systém vyžiadať opakované potvrdenie spustenia inštalačného 

programu. Používateľ znovu stlačí tlačidlo „Spustiť“ . 

 
Následne sa spustí sprievodca inštaláciou. Pre pokračovanie je potrebné stlačiť tlačidlo „Next“ (Ďalej). 
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Používateľ môže, ale nemusí zmeniť predvolený adresár pre inštaláciu a pokračuje stlačením tlačidla 

„Next“ (Ďalej). 

 

Používateľ si prečíta licenčnú zmluvu a zvolí možnosť „I Agree“ (Súhlasím), potvrdí tlačidlom „Next“ 

(Ďalej). 
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Na záver používateľ potvrdí inštaláciu tlačidlom „Next“ (Ďalej). 

 

O úspešnej inštalácii je používateľ informovaný správou v okne, ktoré sa uzatvorí stlačením tlačidla 

„Close“ (Zavrieť). 
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2.2  Odinštalovanie komponentov podpisovania 

Odinštalovanie komponentov podpisovania sa uskutoční štandardnými nástrojmi systému Windows – 

Ovládací panel – Pridanie alebo odstránenie programov v opačnom poradí ako boli nainštalované.  
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3. Zmeny v registrácii 
Zmeny v nastaveniach údajov organizácie (subjektu) a osôb môže vykonávať len prihlásená osoba 

s oprávneniami na vykonanie príslušnej zmeny. 

3.1 Prihlásenie 

Zákazník klikne na link http://ekp.posta.sk/pps/RegistrationWeb/. Zobrazí sa stránka  

 

Zákazník-registrátor klikne na tlačidlo „Prihlásenie“. Zobrazí sa stránka Prihlásenie. 

 

http://ekp.posta.sk/pps/RegistrationWeb/
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Zákazník-registrátor vloží prihlasovacie meno a heslo osoby, ktorá má oprávnenie na vykonávanie 

zmien a klikne na tlačidlo „Prihlásiť“. 

3.2 Zabudnuté heslo 

V prípade, ak zákazník-registrátor zabudne heslo, klikne na tlačidlo „Zabudnuté heslo“.  

 

Vloží prihlasovacie meno a mail osoby tak ako sú evidované v systéme EKP  

a stlačí "Odoslať". Po overení systém pošle heslo na uvedený mail. 
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3.3 Voľba režimu pre zmenu údajov organizácie 

Po prihlásení môže zákazník zmeniť adresné údaje organizácie a priradené produkty, pre ktoré 

využívate komunikáciu prostredníctvom EKP  

 Zákazník-registrátor klikne na linku Zmena údajov organizácie 
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Vloženie Identifikátora subjektu  

Zákazník-registrátor vloží  Identifikátor subjektu, ktorý mu bol pridelený  a oznámený e-mailom pri 

prvej registrácii a stlačí tlačidlo „overiť“ .  Systém overí existenciu subjektu a  vyplní polia formulára 

aktuálnymi údajmi subjektu. 

 

 

 

Zmena údajov organizácie 

Zákazník opraví údaje, prípadne priradenia služieb, vyplní kontaktnú osobu a telefón a klikne na tlačidlo 

„Ďalej“. 

V prípade, ak zákazník-registrátor priradí subjektu nové služby, systém v ďalšej obrazovke ponúkne 

formulár pre aktualizáciu údajov osôb – ku každej službe musí byť priradená aspoň jedna osoba, ktorá 
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má oprávnenie komunikovať za danú službu. Po priradení novej služby má zákazník –registrátor 

možnosť nastaviť zasielanie notifikácií príslušnej osobe. 

 

V prípade, ak zákazník požaduje priradiť novú službu už existujúcim osobám klikne na tlačidlo 

„Zobraziť“ uvedené pri osobe, ktorej chce oprávnenie pre danú službu priradiť. V prípade, ak zákazník 

požaduje priradenie novej služby novej kontaktnej osobe, pokračuje vyplnením údajov o tejto osobe 

analogicky ako v kap. 1.3  

 Po aktualizácii  údajov osôb klikne na tlačidlo „Ďalej“. Zobrazí sa prehľad údajov. 

Odoslanie žiadosti 

Po odkontrolovaní zobrazených údajov (zmeny sú zvýraznené farebne) klikne na tlačidlo „Poslať“ ak 

zmenu vykonáva bez použitia KEP alebo „Podpísať a poslať“ , ak  vykonáva zmenu s použitím KEP. 

V prípade použitia KEP pokračuje podpísaním dokumentu, analogicky ako v bode 1.4.a.  
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Ukončenie práce 

Registračný web potvrdí úspešné odoslanie zmenového formuláru v elektronickej forme oznamom 

„Žiadosť bola prijatá na spracovanie“.  

 

Zákazník  klikne na tlačidlo „Ukončiť“. 

Odhlásenie 

Zákazník klikne na linku Odhlásiť. 

3.4 Voľba režimu pre zmenu údajov osôb 

Zákazník-registrátor klikne na linku Zmena údajov osôb 
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Vloženie Identifikátora subjektu a údajov organizácie 

Zákazník-registrátor vloží  Identifikátor subjektu, ktorý mu bol pridelený pri prvej registrácii a stlačí 

tlačidlo „overiť“ .  Systém overí existenciu subjektu a  vyplní polia formulára aktuálnymi údajmi 

subjektu. Zákazník vyplní kontaktnú osobu a telefónne číslo. 

Následne pokračuje výberom požadovanej formy odoslania žiadosti (bez použitia KEP alebo s použitím 

KEP) a prípadne požadovanou zmenou údajov a priradených služieb/produktov. 

 

Po vložení údajov klikne na tlačidlo „Ďalej“.  
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Úprava údajov osôb 

V obrazovke Zmena údajov osôb zákazník 

 zadá údaje novej osoby (zadá meno, priezvisko, prihlasovacie meno a mail,  stlačí „Overiť“ a 

následne pokračuje vo vypĺňaní prístupných položiek, nastavení oprávnení a nastavení 

notifikácií); Pre uloženie údajov osoby vo formulári stlačí „Uložiť“ 

  modifikuje údaje osôb, alebo zruší osoby, ktoré sú už k subjektu priradené výberom v ľavej 

strane formulára.  
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Pre uloženie údajov osoby vo formulári stlačí „Uložiť“. 

Pre dokončenie spracovania stlačí „Ďalej''. Zobrazí sa prehľad údajov (zmeny sú vyznačené farebne). 

Po odkontrolovaní zobrazených údajov klikne na tlačidlo 

 „Poslať“, ak zmenu vykonáva bez použitia KEP alebo  

„Podpísať a poslať“ ,ak  vykonáva zmenu s použitím KEP. V prípade použitia KEP pokračuje podpísaním 

dokumentu, analogicky ako v bode 1.4.a.  

Ukončenie práce 

Registračný web potvrdí úspešné odoslanie zmenového formulára v elektronickej forme oznamom 

„Žiadosť bola prijatá na spracovanie“.  

 

Zákazník  klikne na tlačidlo „Ukončiť“. 

 Odhlásenie 

Zákazník klikne na linku Odhlásiť. 
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3.5  Voľba režimu pre zmenu osobných nastavení 

Zákazník-registrátor klikne na linku Zmena osobných nastavení 

 

Prihlásená osoba môže 

 zmeniť  svoje vlastné údaje,  

 zmeniť  zasielanie notifikačných mailov k dokumentom do EKP 

 priradiť si podpisový certifikát 

 zmeniť heslo 
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3.5.1 Voľba režimu pre zmenu vlastných údajov 

Zákazník-prihlásená osoba klikne na linku Zmena vlastných údajov 

Vo formulári sa predvyplnia osobné údaje prihlásenej osoby 

 

Zákazník upraví  požadované údaje (meno, priezvisko, e-mail) a pre dokončenie spracovania stlačí 

„odoslať“ 

Ukončenie práce 

Registračný web potvrdí úspešné odoslanie zmenového formulára v elektronickej forme oznamom 

„Žiadosť bola prijatá na spracovanie“.  

 

Zákazník  klikne na tlačidlo „Dokončiť“. 
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Odhlásenie 

Zákazník klikne na linku Odhlásiť. 

 

3.5.2 Voľba režimu pre zmenu notifikácií 

Zákazník-prihlásená osoba klikne na linku Zmena notifikácií 

Systém zobrazí  vyplnený formulár 
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V ľavej časti sú názvy subjektov, ku ktorým je prihlásená osoba priradená (jedna osoba môže byť 

priradená k viacerým subjektom).  

Pod názvom subjektu je odkaz „nastaviť notifikácie“ . Zákazník klikne na tento odkaz. 

V pravej časti sa zobrazia základné údaje subjektu a aktuálne nastavenia notifikácií. 

Po kliknutí na „+“ pri jednotlivých službách sa zobrazia všetky priradené oprávnenia. 

 

Zákazník môže zmeniť  

 mail pre zasielanie notifikácií 

 nastaviť notifikácie pre danú službu  - možnosť výberu z možností „neposielať notifikácie“, 

„notifikovať všetko“, „notifikovať prvý“ 

Zákazník vykoná potrebné nastavenia a stlačí tlačidlo „uložiť“ 

Po uložení  údajov stlačí tlačidlo „odoslať“ 

 



.  

Slovenská pošta, a. s. 
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica Verzia: v03 

 

Strana: 29/33 Registračný web EKP – Príručka pre externých používateľov 

 

29 
 

Ukončenie práce 

Registračný web potvrdí úspešné odoslanie zmenového formulára v elektronickej forme oznamom 

„Vaša žiadosť bola prijatá. Zmena bude vykonaná v priebehu niekoľkých minút“.  

 

 

Zákazník  klikne na tlačidlo „Dokončiť“. 

 

Odhlásenie 

Zákazník klikne na linku Odhlásiť. 

3.5.3 Voľba režimu pre priradenie certifikátu 

Vkladanie dokumentov do interných systémov Slovenskej pošty a.s. prostredníctvom EKP, môže 
vyžadovať podpísanie dokumentov kvalifikovaným  elektronickým podpisom (KEP).  
 
Voľba slúži na priradenie kvalifikovaného certifikátu osobe, ktorá ho bude používať na podpisovanie 
týchto dokumentov alebo na výmenu certifikátu najčastejšie z dôvodu expirácie.  
 
Certifikát je možné priradiť  iba zaregistrovanej osobe. Na pracovnej stanici, z ktorej sa vykonáva 
priradenie certifikátu, musí byť nainštalované prostredie pre podpisovanie. 
 
Zákazník-prihlásená osoba klikne na linku Priradenie certifikátu 
 
Systém zobrazí meno a priezvisko prihlásenej osoby 
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Priradenie podpisového certifikátu sa vykoná potvrdením tlačidla „odoslať“ a podpísaním 

ponúknutého dokumentu 
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Zákazník  klikne na tlačidlo "Podpísať". Zobrazí sa okno Výber certifikátu. Zákazník vyberie certifikát na 
podpisovanie dokumentov v EKP. 
 

 
 
Zákazník klikne na tlačidlo "OK". 
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Zobrazí sa okno potvrdzujúce, že dokument bol podpísaný. 

 
Zákazník klikne na tlačidlo "OK". 
 

Ukončenie priradenia podpisového certifikátu. 

Registračný web potvrdí úspešné priradenie podpisového certifikátu.  
 

 

Odhlásenie 

Zákazník klikne na linku Odhlásiť. 

3.5.4 Voľba režimu pre zmenu vlastných údajov 

Používateľ-prihlásená osoba klikne na linku Zmena hesla  
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Prihlásená osoba zadá aktuálne heslo, nové heslo, overenie nového hesla a stlačí tlačidlo „Odoslať“. 

Systém potvrdí zmenu hesla nasledovným oznamom: 

 

Ukončenie práce 

Používateľ ukončí akciu kliknutím na tlačidlo „Dokončiť“. 

Odhlásenie 

Zákazník klikne na linku Odhlásiť. 

4. Riešenie  problémov 

V prípade problému pri využívaní EKP zákazník  kontaktuje Zákaznícky servis SP 
zakaznickyservis@slposta.sk alebo  napíše na emailovú adresu SP: ekp@slposta.sk uvedenú na 
zaslanom potvrdení registrácie do EKP. 

Z dôvodu efektívneho vyriešenia problému je potrebné poskytnúť všetky informácie, popísať činnosť, 

ktorá bola vykonávaná a k e-mailu prípadne pripojiť aj prílohy (napr. text chybové hlásenia, kópiu 

obrazovky, súbor údajov, apod.). 

mailto:zakaznickyservis@slposta.sk

