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1 Postup pre uvedenia do prevádzky a používanie aplikácie   
 

1.1 Úvod  
 

Predkladaný dokument obsahuje informácie potrebné k zavedeniu produktu D.Bulk 
Signer do prevádzky.  
 
Nasledujúce kapitoly predstavujú postupnosť všetkých krokov, ktoré je potrebné 
uskutočniť pre realizáciu hromadného podpisovania dokumentov. Podrobné 
informácie o získaní digitálneho podpisu, jeho používaní a platnosti pre právne a iné 
úkony sú uvedené napríklad na stránke https://www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka 
v príslušnej sekcii. 
 

1.2 Inštalácia 
Aktuálna verzia aplikácie sa nachádza na stránke: www.ditec.sk/produkty, odkiaľ je 
potrebné si stiahnuť inštalačný súbor. Inštalácia prebieha štandardným spôsobom 
postupného potvrdzovania jednotlivých krokov bez potreby čokoľvek meniť. 
 

1.3 Licencia 
Pre používanie aplikácie je potrebné zakúpiť si licenciu. Zakúpenie licencie je možné 
na https://www.diteccommerce.sk/shop. 
Aplikácia je poskytovaná vo verzii START, STANDARD a PREMIUM. 
 

1.3.1 Porovnanie funkcionalít 

Funkcie aplikácie 
D.Bulk Signer 

Start Standard Premium  

Funkcia rýchleho vkladania 
dokumentu na podpis (Drag and Drop) ✓ ✓ ✓ 

Prezeranie elektronicky 
podpísaných 
dokumentov 

*.pdf ✓ ✓ ✓ 

*.asic ✓ ✓ ✓ 

Podporované formáty 
podpisovaných 
dokumentov 

PDF X ✓ ✓ 

TXT X ✓ ✓ 

PNG X ✓ ✓ 

XML X ✓ ✓ 

Formát vytváraného 
podpisu 

ASiC X ✓ ✓ 

PAdES X ✓ ✓ 
Možnosť pripojenia 
časovej pečiatky (ČP) 
od viacerých 
poskytovateľov 

Certifikát X ✓ ✓ 

Meno a 
heslo 

X ✓ ✓ 

Viacnásobné podpísanie dokumentov X ✓ ✓ 

Hromadné podpísanie dokumentov X X ✓ 

 
Upozornenie:  

Používanie aplikácie D.Bulk Signer zahŕňa i využitie funkcionalít iných produktov, 
služieb a systémov, než je samotná aplikácia D.Bulk Signer (ako napríklad OS 
Windows, server časovej pečiatky). S použitím týchto iných produktov môžu byť 
spojené riziká a výrobca aplikácie neručí za ich funkčnosť.   

https://www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
https://www.ditec.sk/Produkty/DBulk-Signer
https://www.dstore.sk/shop
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2 Vizualizácia dátových štruktúr 
 

D.Bulk Signer podporuje vizualizáciu a prípadné stiahnutie definícií formulárov pre 
nasledovné dátové štruktúry: 

 formát správy pre asynchrónnu komunikáciu v rámci ÚPVS: 
 SkTalk v2.0, 
 SkTalk v3.0, 

 formát elektronickej správy: 

 MessageContainer v1.0, 

 formát kontajnera XML údajov: 

 XMLDataContainer v1.0, 
 XMLDataContainer v1.1. 
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3 Spustenie aplikácie 
Aplikáciu je možné po úspešnej inštalácii spustiť prostredníctvom zástupcu aplikácie 

D.Bulk Signer  automaticky vytvoreného v priebehu inštalácie na pracovnej 
ploche, prípadne prostredníctvom odkazu vytvoreného v ponuke Štart v adresári Ditec. 

 

3.1 Úvodná obrazovka aplikácie 
Pri spustení aplikácie s neaktívnou licenciou je používateľovi zobrazená Úvodná 
obrazovka s odkazmi na získanie možných typov licencií, ktoré je možné následne 
získať na uvedených odkazoch. 

 

Po získaní platnej licencie môže používateľ prejsť k aktivácii aplikácie kliknutím na 
tlačidlo Pokračovať. 
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3.2.1 Aktivácia aplikácie 

V okne aktivácie aplikácie je potrebné vložiť získaný licenčný kľúč. 

 

Výsledok aktivácie prostredníctvom zadaného licenčného kľúča je používateľovi 
zobrazený v nasledovnom okne. Po úspešnej aktivácii licencie je používateľovi 
zobrazené Hlavné okno aplikácie (pozri ďalej 4 Hlavná obrazovka aplikácie). 

 

4 Hlavná obrazovka aplikácie 
Pri spustení aplikácie s aktívnou licenciou je používateľovi zobrazené Hlavné okno 
aplikácie. 
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V Hlavnom okne aplikácie sú k dispozícii voľby pre podpísanie dokumentov a MENU 
s nastaveniami aplikácie. 
 

4.1 Nastavenia 
Nastavenia aplikácie sú prístupné cez tlačidlo MENU v pravom hornom rohu aplikácie. 
Na paneli MENU sú následne zobrazené tlačidlá pre voľby: 

 Všeobecné nastavenia 

 Parametre podpisu 

 Časová pečiatka 

 Formuláre 

 Proxy 

 Zmena certifikátu 

 O aplikácii 

 

4.1.1 Všeobecné nastavenia 

 
Na paneli Všeobecné nastavenia sa nachádza niekoľko konfigurovateľných 
parametrov. 
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Vstupný adresár 

Vstupný adresár je používateľom vopred vytvorený adresár, kam umiestni súbory, 
ktoré chce podpísať. Presný názov adresára a jeho umiestnenie si určuje používateľ. 
 

Výstupný adresár 

Výstupný adresár je používateľom vopred vytvorený adresár, kam sa automaticky 
uložia podpísané dokumenty vo formáte xml. Presný názov adresára a jeho 
umiestnenie si určuje používateľ. Výsledné podpísané súbory sú čitateľné aplikáciou 
D.Viewer, ktorá zobrazí podrobnosti o podpise a názvy jednotlivých vložených 
dokumentov. Samotné dokumenty sa otvárajú v predvolenej aplikácii pre daný typ 
súboru – napríklad Adobe Acrobat Reader pre súbory typu pdf, MS Word pre súbory 
typu txt, program Maľovanie pre súbory typu png, Notepad++ pre súbory typu xml. 
 
Adresár logovania 

Používateľom vopred vytvorený adresár, kam sa ukladajú aplikačné logy. Presný 
názov adresára a jeho umiestnenie si určuje používateľ. 
 
Adresár formulárov 

Používateľom vopred vytvorený adresár, do ktorého sa ukladajú xml formuláre, 
potrebné pre podpísanie tohto typu súborov. Vzorové formuláre na stiahnutie sú 
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k dispozícii na stránke www.slovensko.sk. Presný názov adresára a jeho umiestnenie 
si určuje používateľ. 
 
Sekcia Nastavení práce so súborom po úspešnom podpísaní 

 

Adresár pre presun súborov po podpísaní 

Používateľom vopred vytvorený adresár, kam sa po podpísaní presunú dokumenty, ak 
je na paneli zaškrtnutá voľba Presunúť súbor po podpísaní do adresára. Presný názov 

adresára a jeho umiestnenie si určuje používateľ. Druhá možnosť pre nakladanie 
s podpísanými súbormi je Vymazať súbor po podpísaní. Tretia možnosť je Ponechať súbor 
vo vstupnom adresári. Naraz môže byť zaškrtnutá, a teda aktívna iba jedna voľba. 

 
Sekcia Názov podpísaného súboru 

Táto sekcia obsahuje dva checkboxy, a to Pripojiť dátum a čas k názvu podpísaného 
súboru (názov podpísaného súboru vo formáte YYYYddMMhhmmss, napr. 

Dokument20210927114328918.asice) a Použiť pôvodnú príponu vstupného súboru 
(ponechá v názve podpísaného dokumentu aj pôvodnú príponu, napr. 
Dokument20210927114328918.pdf.asice). 
 
Nastavenia sa uložia tlačidlom Uložiť. Uloženie je potrebné potvrdiť v zobrazenom 

dialógovom okne. Po potvrdení sa používateľ vráti na predošlú obrazovku. Pre návrat 
na predošlú obrazovku bez potvrdenia zmien slúži tlačidlo Zrušiť. 
 

4.1.2 Parametre podpisu 

 
Na paneli nastavení parametrov podpisu sa nachádzajú nasledovné nastavenia. 
 

 
 

  

http://www.slovensko.sk/
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Algoritmus pre výpočet digitálneho odtlačku 

Pole Algoritmus pre výpočet digitálneho odtlačku ponúka predvolenú hodnotu SHA256, 

ktorú je možné zmeniť podľa potreby používateľa.  
 

Predvolený formát podpisu pre PDF dokumenty 

V prepínači sú na výber 2 možnosti formátu podpisu pre dokumenty typu PDF, a to 

XAdES a PAdES. Prednastavená hodnota je XAdES. Uloženú hodnotu je následne 

možné zmeniť pred podpisom PDF dokumentov v hlavnom okne aplikácie (pozri 

sekcia 4.2.2.1 Zmena formátu podpisu PDF dokumentov pre aktuálny podpisový cyklus). 

Sekcia Nastavenie technických parametrov podpisu sprístupňuje používateľovi konfiguráciu 

samostatných parametrov podpisu pre podporované formáty 

4.1.1.1 Nastavenia XAdES formátu 

Na paneli Nastavenia XAdES formátu podpisu sa nastavujú parametre platné pre podpísanie 

dokumentu/dokumentov do formátu XAdES. 
 

 
Formát podpisu 
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Na výber sú voľby ASiC a XAdES_ZEP verzie 1.0, 1.1 a 2.0. Pri prvotnej inštalácii je 
prednastavený formát výstupného podpísaného súboru ASiC. 
 
Podpisová politika 

V poli Podpisová politika je predvolená hodnota, ktorú nie je potrebné meniť. 

 
Popis obálky 

Do poľa je možné vložiť vlastný popis. 
 
URI identifikátor 

Do poľa je možné vložiť vlastnú hodnotu, odporúča sa vložiť URI podpisovateľa. Pole 
je nepovinné. 
 

ID obálky 

Do poľa je možné vložiť vlastný popis. 

 

4.1.1.1.1 Nastavenia pre vytvorenie zloženého podpisu 

 
Popis obálky zloženého podpisu 

Vlastný popis pre zložený podpis, pole je nepovinné. 
 
URI identifikátor zloženého podpisu 

Do poľa je možné vložiť vlastnú hodnotu, nepovinné pole. 

ID obálky zloženého podpisu 

Do poľa je možné vložiť vlastnú hodnotu, nepovinné pole. 

3.1.2.3.2 Nastavenia pre vytvorenie podpísaných dokumentov 

 
V dolnej časti panelu je sekcia pre popis podporovaných typov podpisovaných 
súborov. Sú to súbory typu xml, pdf, txt a png. 
 

XML 

Do poľa Popis je možné vložiť vlastný popis typu súboru, odporúčaná hodnota je xml. 
 

PDF 

Do poľa Popis je možné vložiť vlastný popis typu súboru, odporúčaná hodnota je pdf. 
V poli PDF A-1 Súlad je potrebné zvoliť inú hodnotu, než None, teda buď LEVEL1A alebo 

LEVEL1B. 
 

TXT 

Do poľa Popis je možné vložiť vlastný popis typu súboru, odporúčaná hodnota je txt. 
 

PNG 

Do poľa Popis je možné vložiť vlastný popis typu súboru, odporúčaná hodnota je png 

4.1.1.2 Nastavenia PAdES formátu podpisu 

Na paneli Nastavenia PAdES formátu podpisu sa nastavujú parametre platné pre podpísanie 

dokumentu/dokumentov do formátu PAdES. 
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Podpisová politika 

V poli Podpisová politika je predvolená hodnota, ktorú nie je potrebné meniť. 
 

PDF A-1 Súlad 

V poli PDF A-1 Súlad je predvolená hodnota Level1A. 
 

Dôvod 

V poli Dôvod je možné vložiť vlastný dôvod. 

Umiestnenie 

Do poľa Umiestnenie je možné vložiť cestu k súboru. 

Kontaktné informácie 

Do poľa Kontaktné informácie je možné vložiť všetky potrebné informácie. 

 

4.1.3 Časová pečiatka 

Na tomto paneli sa zadávajú parametre pre získanie časovej pečiatky, ktorú je 

voliteľne možné pripojiť k elektronickému podpisu zaškrtnutím príslušnej voľby na 

paneli hlavného okna aplikácie pred podpisom dokumentov. 
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Obrázok vyššie ukazuje jedno z možných nastavení, nie je teda presným návodom. 

Časová pečiatka musí byť vyhotovená dôveryhodným zdrojom času, tzv. serverom 

časových pečiatok. Ten garantuje, že časová pečiatka bola vytvorená použitím 

dôveryhodného zdroja času. Nestačí, aby na vyhotovenie časovej pečiatky bol použitý 

systémový čas používateľovho počítača. Ten si totiž používateľ vie kedykoľvek zmeniť. 

Službu časovej počiatky je možné si zakúpiť na stránke 

https://www.diteccommerce.sk/shop. 

Aplikácia poskytuje niekoľko prednastavených serverov pre časovú pečiatku. Aplikácia 

má štandardne prednastavený server časovej pečiatky „První certifikační autorita, a.s. 

(meno/heslo)“. 

Použitie časovej pečiatky je nutné iba v prípadoch, kedy je potrebné deklarovať 

čas podpisu, resp. je vyžadovaná overovateľom. 

 

https://www.dstore.sk/shop
https://www.dstore.sk/shop.
https://www.dstore.sk/shop.
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4.1.4 Formuláre 

 
Systém zobrazí metadáta všetkých formulárov uložených v priečinku, určenom na 
ukladanie formulárov. 
 

 
 
Používateľ môže zaevidovať nový formulár prostredníctvom voľby Nový formulár. 
Bližšie informácie o eFormulároch sú uvedené na stránke 
https://www.nases.gov.sk/projekty/upvs-i-cast/technicke-riesenie-projektu/formulare-
modul-eform/index.html. Samotné eFormuláre sa dajú stiahnuť na tejto stránke: 
https://formulare.slovensko.sk/_layouts/eFLCM/VyhladajPodlaVybranychAtributov.as
px. 
 
Ak používateľ zvolil typ nového formuláru eFormulár ÚPVS, zobrazí sa mu sekcia  pre 

načítanie stiahnutého formuláru ÚPVS. Používateľ vyberie súbor typu *.zip a stlačí 
tlačidlo Uložiť. Ak sa takýto názov súboru už v priečinku nachádza, zobrazí sa 

upozornenie, že je potrebné zadať iný názov. Po uložení systém zobrazí oznam o 
úspešnom uložení súboru. 

https://www.nases.gov.sk/projekty/upvs-i-cast/technicke-riesenie-projektu/formulare-modul-eform/index.html
https://www.nases.gov.sk/projekty/upvs-i-cast/technicke-riesenie-projektu/formulare-modul-eform/index.html
https://formulare.slovensko.sk/_layouts/eFLCM/VyhladajPodlaVybranychAtributov.aspx
https://formulare.slovensko.sk/_layouts/eFLCM/VyhladajPodlaVybranychAtributov.aspx
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Ak používateľ zvolil typ nového formuláru Vlastný formulár, zobrazí sa sekcia vlastného 

formuláru. Používateľ vyplní všetky povinné polia, vyberie súbor typu *.xslt alebo *.xsl 
a zvolí tlačidlo Uložiť. Ak sa takýto názov súboru už v priečinku nachádza, zobrazí sa 

upozornenie, že treba zadať iný názov. Po uložení systém zobrazí oznam o úspešnom 
uložení súboru. 
Pre opustenie obrazovky bez uloženia zmien slúži tlačidlo Zrušiť. 
 



16 
 

 
Ak používateľ zvolí ORSR formuláre, zobrazí sa sekcia, ktorá slúži na stiahnutie ORSR 

formulárov z tejto url stránky https://www.justice.gov.sk/Stranky/Obchodny-register-
SR/Formulare-OR-pre-podania-v-elektronickej-podobe.aspx.  
 

https://www.justice.gov.sk/Stranky/Obchodny-register-SR/Formulare-OR-pre-podania-v-elektronickej-podobe.aspx
https://www.justice.gov.sk/Stranky/Obchodny-register-SR/Formulare-OR-pre-podania-v-elektronickej-podobe.aspx
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Používateľ stlačí tlačidlo Uložiť. Ak na mieste pre uloženie formulárov, ešte nemá 

stiahnutý žiadny formulár, program ukáže informačné okno s nápisom: Všetky 
formuláre (počet) boli úspešne stiahnuté. 
 

 
 
Ak už sa niektorý z formulárov na mieste uloženia nachádza, program ukáže 
upozornenie, ktoré sa týka prepísania rovnakého formulára. Používateľ si môže zvoliť 
z troch variant. Môže prepísať len konkrétny formulár, môže si vybrať že daný formulár 
prepísať nechce a môže prepísať všetky formuláre na jeden krát. Po znovuvytvorení 
všetkých formulárov sa znovu objaví okno o úspešnom stiahnutí formulára. 
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Všetky formuláre, ktoré boli úspešne stiahnuté sa potom znovu zobrazia v evidencii 
formulárov. 
 

4.1.5 Proxy 

Na tomto paneli môže používateľ zadať nastavenia svojho proxy servera, ak ho 
používa. Zadané nastavenia sa uloží tlačidlom Uložiť, pre návrat na predošlú 

obrazovku bez uloženia sa použije tlačidlo Zrušiť. 
 

 

 

4.1.6 Zmena certifikátu 

Na tomto paneli môže používateľ nastaviť certifikát pre podpis dokumentov. svojho 
proxy servera, ak ho používa. Zadané nastavenia sa uloží tlačidlom Uložiť, pre návrat 

na predošlú obrazovku bez uloženia sa použije tlačidlo Zrušiť. 
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Obrázok vyššie ukazuje jedno z možných nastavení, nie je teda presným návodom. 

Aplikácia poskytuje niekoľko prednastavených poskytovateľov pre prístup 

k podpisovému certifikátu. 

4.7 O aplikácii 
 

Toto okno zobrazuje základné informácie o vydavateľovi a verzii aplikácie. 
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Na paneli O aplikácii sú zobrazené tlačidlá pre voľby: 
 

4.7.1 Licencia 
 

Po stlačení tlačidla Licencia sa zobrazí okno s informáciami o licencii.  
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K dispozícii sú tlačidlá pre pridanie novej licencie, odstránenie zadanej licencie a pre 
opätovnú aktiváciu licencie. 
 
Aplikácia po štarte upozorní používateľa o končiacej licencii 30 dní, 14 dní, 7 dní pred 
vypršaním platnosti licencie a následne každý deň až do vypršania platnosti licencie. 
 
Zakúpenie licencie je možné na https://www.diteccommerce.sk/shop, alebo je možné 
uhradiť automaticky doručenú objednávku s predpripravenými platobným údajmi.  
  

4.7.2 Zobraziť súbor pomocníka 
 

Po stlačení tlačidla Zobraziť súbor pomocníka sa zavolá funkcia pre zobrazenie 

pomocníka pre inštaláciu, nastavenie a prácu s aplikáciou D.Bulk Signer. 
 
 

4.2 Podpísanie dokumentov 
 

4.2.1 Výber dokumentov na podpis 
 

Výber dokumentov na podpis môže používateľ vykonať niekoľkými spôsobmi. 

4.1.1.1 Výber zo zoznamu dokumentov vo Vstupnom adresári 

Zoznam dokumentov zobrazovaný v ľavej časti hlavného okna aplikácie zobrazuje po 

spustení obsah konfiguračne nastaveného Vstupného adresára  v zmysle kapitoly 4.1.1 

Všeobecné nastavenia.   

https://www.dstore.sk/shop
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Aplikácia tiež v hlavnom okne aplikácie umožňuje jednorazovo zmeniť vstupný 

adresár. 

 

4.1.1.2 Drag & Drop súborov na podpis do okna aplikácie 

Zobrazovaný obsah zvoleného vstupného adresára je tiež možné jednorazovo 

nahradiť vlastným zoznamom súborov na podpis, a to systémom Drag & Drop, t.j. 

pretiahnutím súboru kurzorom do aplikácie z ľubovoľného miesta na disku. 

Dokument je možné presunúť do ľubovoľnej časti hlavného okna aplikácie. 
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4.1.1.3 Výber aplikácie pre otvorenie súboru prostredníctvom Windows prieskumníka 

Konkrétny súbor je tiež možné priamo otvoriť v aplikácii D.Bulk Signer 

prostredníctvom kontextovej ponuky “otvoriť v programe” systému Windows. 

 

Aplikácia D.Bulk Signer je pri inštalácii nastavená ako jedna z predvolených aplikácii 

pre súbory s koncovkou .txt, .pdf, .png, .asic, .asice, .asics, .zepx a .xzep. 

 

4.2.2 Podpísanie dokumentov 
 

Na paneli Podpísanie dokumentov je v ľavej časti pole, v ktorom sa zobrazujú 
dokumenty, ktoré sa majú podpísať (pozri sekcia Vstupný adresár kapitoly 4.1.1 
Všeobecné nastavenia). Zobrazujú sa aj súbory v podadresároch o jednu úroveň 
nižšie ako je vstupný adresár. V prípade, že vstupný adresár obsahuje podadresáre, 
sú zobrazené aj tieto. Po kliknutí na „checkbox“ vedľa  podadresára sa zobrazí zoznam 
súborov v podadresári a súbory sa označia na podpísanie. Používateľ môže jednotlivo 
vybrať konkrétne dokumenty zaškrtnutím príslušného súboru alebo označiť všetky 
súbory pomocou voľby Označiť všetky. Označenie všetkých dokumentov zruší kliknutím 

na voľbu Odznačiť všetky. 

file:///C:/Users/ducho/source/Workspaces/DITEC-DBulkSigner/Trunk/Code/DBulkSigner/FrontEnd/DBulkSignerClient/Bulk.Signer_UserManual.docx%23_Vstupný_adresár_1
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Výberom niektorého súboru v zozname sa zobrazí jeho náhľad. Podporované sú 
dokumenty typu PNG, PDF, TXT, XML. 
 
V ľavej hornej časti používateľ vidí cestu k vstupnému a výstupnému adresáru. Popis 
nastavenia týchto adresárov je uvedený v kapitole 4.1.1 Všeobecné nastavenia. 
 
Nižšie sa nachádzajú polia pre voľbu Pripojiť k podpisu časovú pečiatku a Podpísať 
označené dokumenty spoločne (len XAdES). 

Ak používateľ zaškrtol Pripojiť k podpisu časovú pečiatku, táto bude pripojená 

k vytvorenému digitálnemu podpisu. 

Pri zaškrtnutí voľby Podpísať označené dokumenty spoločne (len XAdES) je vytvorený jeden 

súbor, ktorý v sebe obsahuje všetky vybrané dokumenty. Ak sa v zozname 
dokumentov na podpis nachádza aspoň jeden PDF dokument a zároveň je 
v konfigurácii aplikácie prednastavený pre dokumenty typu PDF formát PAdES, bude 
po stlačení tlačidla Podpísať používateľ upozornený na zmenu predvoleného formátu 

podpisu dokumentov typu PDF. Používateľ môže následne pokračovať alebo proces 
zrušiť. 
V opačnom prípade sa pre každý podpisovaný dokument vytvorí výsledný podpísaný 
súbor zvlášť. 

Pri ukončení cyklu hromadného podpisovania (dostupného v prípade licencie typu 
PREMIUM) sa vytvorí v adresári logovania definovanom v konfiguračných 
nastaveniach aplikácie report s názvom „DBSRep.YYYYMMDDhhmmss.xml“ 
a stanovenou štruktúrou. 
 
Proces podpisovania zvolených dokumentov začne po stlačení tlačidla Podpísať.  
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Počas procesu podpisovania sú vyžadované autorizačné kódy opakovane pre každý 
podpisovaný dokument (verzia STANDARD) alebo iba raz na začiatku procesu pre 
všetky podpisované dokumenty (verzia PREMIUM). 
 
Systém zobrazí modálne okno so stavom podpísania dokumentov v priečinku. Tlačidlá 
OK a Detail nie sú prístupné pokiaľ proces nedobehne. Systém zobrazí v modálnom 

okne text "Dokumenty boli spracované. Podrobnosti výsledku spracovania zobrazíte zvolením 
tlačidla Detail" 
 

Tlačidlom Zavrieť sa používateľ vráti na predošlú obrazovku. 

 

4.2.2.1 Zmena formátu podpisu PDF dokumentov pre aktuálny podpisový cyklus 

Pokiaľ sa v označených dokumentoch na podpis nachádza aspoň jeden dokument 

typu PDF, zobrazí sa v spodnej časti hlavného okna aplikácie vedľa tlačidla Podpísať 

voľba formátu podpisu pre PDF dokumenty. Predvolenú hodnotu načítanú 

z konfigurácie v zmysle kapitoly 4.1.2 Parametre podpisu je možné pre aktuálny podpisový 

cyklus jednorazovo zmeniť na požadovanú hodnotu. 

 

 

4.2.3 Podpísanie dokumentov viacerými stranami 
 

Aplikácia poskytuje možnosť pridať k podpísaným dokumentom ďalšie podpisy. 

Podpísané dokumenty je potrebné umiestniť do vstupného adresára alebo jeho 

podadresára, prípadne presunúť do okna aplikácie metódou Drag & Drop. Pri 

podpisovaní podpísaných dokumentov je postup rovnaký ako pri prvom podpise.  

Ak je výberom označený podpísaný dokument, aplikácia zobrazí v dolnej časti okna 

zoznam dokumentov v podpísanom dokumente a informatívny zoznam podpisov. 

Detail podpisov je možné zobraziť tlačidlom „Detail podpisu“. 
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Pri rozšírenom podpisovaní platia tieto pravidlá: 

 Ak je na vstupe dokument podpísaný formátom XadES_ZEP, opätovne 
podpísať tento dokument je možné len rovnakým podpisovým formátom 
(rovnako platí pre ASIC) 

 Ak je na vstupe dokument podpísaný formátom PAdES, opätovne podpísať 
tento dokument je možné len formátom PAdES 

 Podpísané dokumenty nie je možné podpisovať spoločne 

 Nie je možné podpisovať spoločne nepodpísané a podpísané dokumenty 
 Pre formát podpisu ASIC platí, že je možné pridať ďalší podpis len pre 

dokumenty typu ASIC-E 
 

4.2.4 Uloženie dokumentu a vizualizácia formulára 
 

Aktuálne zobrazený dokument je možné uložiť, ak používateľ klikne pravým tlačidlom 

v časti zoznam podpísaných dokumentov. 

 

Vizualizácia elektronického formulára je poskytovaná z modulu elektronických 

formulárov na stránke slovensko.sk. V prípade, že nie je vizualizácia na základe 
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identifikátora dostupná alebo je nedostupná služba, v aplikácii je zobrazený 

obsah xml dokumentu bez vizualizácie. 
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