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1. Úvod 

Aplikácia pre externé subjekty – GDS – je samostatnou klientskou aplikáciou pre 
vyžiadanie a zobrazenie informácií o evidovaných zabezpečeniach daného subjektu 
a ich čerpaní. 

Celkovú architektúru riešenia a scenár komunikácie pomocou správ zobrazuje 
nasledujúci obrázok: 

 
Externý subjekt pomocou lokálne inštalovanej klientskej aplikácie komunikuje 
s garančným systémom pre deklaračný systém (GMS.DS) cez elektronickú 
podateľňu finančnej správy (EKR), ktorá overí oprávnenie subjektu na komunikáciu. 
Garančný systém zašle subjektu výslednú informáciu späť cez elektronickú 
podateľňu. 
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2. Požiadavky na inštaláciu 

V jednotlivých kapitolách sú stručne popísané požiadavky na inštaláciu 
a predstavený štandardný postup inštalácie. 

2.1. Technické 
 

Aplikácia GDS vyžaduje pre zasielanie a prijímanie správ modul EKR Klienta pre 
komunikáciu so systémom EKR.  

Technické predpoklady pre inštaláciu aplikácie: 

 Podporovaný operačný systém (OS): Microsoft Windows XP, 2003, W7, 
W8.1 (MS Vista nebola testovaná). 

 Microsoft .Net Framework 2.01. 

 Oprávnenia na inštaláciu aplikácií a na zvolené inštalačné a dátové adresáre. 

 Pripojenie na Internet (http/s). 

 Pre inštaláciu klientskej aplikácie z web stránky je potrebný Microsoft Internet 
Explorer (v aktuálnej verzii podporovaného OS). 

 Inštalovaný a funkčne nakonfigurovaný balík komponentov a aplikácií pre 
komunikáciu s elektronickou podateľňou. 

 Obsahom inštalačného balíka sú aplikácie EKR Klient (Ekrinterface), 
inštrukcie k inštalácii DSigner-XAdES v.3.0 a SSL certifikát. 

 Postupy inštalácií jednotlivých aplikácií a komponentov sú popísané 
v dokumentoch obsiahnutých v inštalačnom balíku. 

2.2. Vecné 
 

Vecné predpoklady pre inštaláciu aplikácie: 

 Kvalifikovaný podpisový certifikát pre elektronický podpis dokumentov (ZEP). 

 Dohoda o elektronickej komunikácii cez elektronickú podateľňu finančnej 
správy v rámci oblasti „GDS-DS“ (modul správy zabezpečení pre deklaračný 
systém): 

 číslo dohody. 

                                            

 

 
1
 Distribučná stránka Microsoft .Net Framework 2.0 – http://msdn2.microsoft.com/en-

us/netframework/aa731542.aspx 
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3. Inštalácia klientskej aplikácie GDS 

3.1. Inštalácia GDS 
 

Aktuálna verzia klientskej aplikácie, ktorá sa inštaluje lokálne, je k dispozícii na web 
adrese https://ekrcis.financnasprava.sk/GDSZKlient/gdsz.application 

 

 
 

Potvrdiť inštaláciu aplikácie GDS [Install]. 

 

 

https://ekrcis.financnasprava.sk/GDSZKlient/gdsz.application
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Podľa bezpečnostných nastavení OS, môže byť potrebné potvrdenie inštalácie 
aplikácie. 

 

 
 

Na úspešné ukončenie aplikácie potvrdiť OK. 

 

 
 

Aplikácia bude zaradená štandardne medzi aplikácie v skupine „DITEC“ – aplikácia 
„GDS.Zabezpečenie Klient“. 

 

3.2. Inicializácia a konfigurácia GDS 
 

Pri prvom spustení je požadované nastavenie konfigurácie aplikácie: 
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Prihlásenie do aplikácie 

 
Podpísať 
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Vybrať certifikát podpisujúcej osoby 

 
Zadať PIN, potvrdiť OK. 
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Potvrdiť OK. 

 
Na záložke Konfigurácia do riadku číslo licencie zapísať číslo dohody o elektronickej 
komunikácii cez elektronickú podateľňu pridelené FRSR. 

Pre účely diagnostiky je k dispozícii možnosť zapnúť detailné zobrazovanie prehľadu 
odoslaných a prijatých dokumentov. Pre bežné použitie GDS nie je potrebné detailne 
sledovať komunikáciu dokumentov, dokumenty sú vytvárané na odoslanie, resp. 
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obsah prijatých dokumentov je prezentovaný v rámci špecifických dialógov pre 
vyžiadanie a detailné zobrazovanie informácií o zabezpečeniach daného subjektu. 

Nastavenie je potrebné pred použitím [Uložiť]. 
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4. Použitie klientskej aplikácie GDS 

4.1. Prvé použitie zoznamu zabezpečení 
 

Po úspešnej inštalácii a konfigurácii je samotná funkčnosť vyžiadania a zobrazenia 
informácií o zabezpečenia daného subjektu a ich aktuálnom čerpaní k dispozícii na 
záložke zoznam zabezpečení: 

 
Pri prvom spustení po konfigurácii nie sú k dispozícii žiadne údaje – pre ich získanie 
je potrebné odoslať požiadavku na ich vyžiadanie [Odoslať požiadavku na 
informácie]. Podobný postup sa následne uplatní aj pre aktualizáciu údajov 
zabezpečení. 

 



 

Použitie klientskej aplikácie GDS -12/29- 

 

 

 
Aplikácia vytvorí dokument s požiadavkou na informácie o zabezpečenia daného 
subjektu, ktorý je potrebné elektronicky podpísať – D.Signer/XAdES. 

K dispozícii je zobrazenie obsahu dokumentu v zjednodušenej textovej podobe a aj 
vo forme XML pripravenej na odoslanie. 

Vytvorenie elektronického podpisu správy [Podpísať]. 
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Pre vytvorenie podpisu je potrebné zvoliť certifikát (s privátnym kľúčom), ktorý bude 
použitý – bližšie informácie poskytne dodávateľ kvalifikovaného certifikátu pre 
zaručený elektronický podpis. 
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Pre podpísaný dokument je k dispozícii zobrazenie podpísaného dokumentu 
a parametrov vytvoreného podpisu. 

Finálne potvrdenie podpisu a zároveň pokyn na odoslanie správy s požiadavkou je 
potrebné potvrdiť [OK]. 

 
Po odoslaní správy s požiadavkou aplikácia čaká na odpoveď s informáciami 
o zabezpečeniach daného subjektu. 

 
Vzájomná komunikácia systémov, spracovanie požiadavky až po prijatie odpovede 
môže vzhľadom na časovanie spracovania správ jednotlivými systémami (EKR, 
GMS.DS) trvať niekoľko minút. 
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Po prijatí odpovede – s informáciami o zabezpečeniach daného subjektu – sú údaje 
spracované a zobrazené: 

 
 

Na záložke zoznam zabezpečení sú k dispozícii podľa údajov zo správy 
z posledného spracovania požiadavky: 

 Čas spracovania zobrazovaných údajov 

 Základné identifikačné údaje subjektu 

 Zoznam evidovaných zabezpečení subjektu, s prednastavenou možnosťou 
filtrovať už neplatné 

Pre jednotlivé zabezpečenia zo zoznamu je možné podrobnejšie zobrazenie údajov 
(použitím dvojklik na zvolenom riadku zabezpečenia alebo [Detail]): 
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Zobrazované sú detailnejšie údaje zabezpečenia: 

 Identifikačné údaje ručiteľa a dlžníka, resp. schváleného ručiteľa – podľa typu 
zabezpečenia 

 Detaily stavu zabezpečenia – evidenčné číslo, typ, platnosť, stav 

 Aktuálne čerpanie zabezpečenia – aktuálne k zobrazovanému času 
spracovania informácie o zabezpečení 

 Aktuálne úhrady dlhu zo zabezpečenia – aktuálne k zobrazovanému času 
spracovania informácie o zabezpečení 
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4.2. Ďalšie použitie zoznamu zabezpečení 
 

 
Postup uvedený v predchádzajúcej kapitole je platný aj pre bežné použitie, keď sú už 
k dispozícii údaje o zabezpečeniach (vytvorenie a odoslanie požiadavky na 
informácie o zabezpečeniach, zobrazenie načítaných informácií). 

Po odoslaní požiadavky na informácie o zabezpečení 

 

 

 
je možné čakanie na prijatie odpovede prerušiť [Zrušiť] 
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a následne opäť spustiť [Načítať nové informácie]. 

 

Overenie prítomnosti novej správy s informáciami o zabezpečeniach prebieha 
automaticky tiež pri každom spustení aplikácie. 
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4.3. Tlač informácií o zabezpečeniach 
 

 
Na záložke zoznamu zabezpečení je k dispozícii vytvorenie zostavy na tlač prehľadu 

zabezpečení pomocou  

 
 

Poznámka: výstup pre tlač je vo formátovanej tabuľke s dátami. Výstupnú formu je 
možné skopírovaním použiť aj v iných aplikáciách. 

A podobne v samostatnom okne pre zobrazenie detailov zvoleného zabezpečenia 
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je k dispozícii vytvorenie zostavy na tlač detailov zabezpečenia pomocou  
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Poznámka: výstup pre tlač je vo formátovanej tabuľke s dátami. Výstupnú formu je 
možné skopírovaním použiť aj v iných aplikáciách. 

Výstupy pre tlač sú vytvárané vo forme html dokumentov, ktoré sú k dispozícii pre 
prípadné ďalšie použitie v adresári ...\My Documents\Ditec\GDS.Zabezpečenie\ 
aktuálne prihláseného používateľa. 
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4.4. Uloženie dokumentu s informáciami o čerpaní 
zo zabezpečenia 

 

 
 Aktuálne načítané informácie o zabezpečení je možné uložiť tlačidlom [disketa] vo 
forme XML dokumentu GDS002 – Zabezpečenia – Informácia o čerpaní, pre ďalšie 
spracovanie. 
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Aplikácia ponúkne možnosť zvoliť adresár pre uloženie súboru a prípadnú zmenu 
pomenovania súboru (štandardné pomenovanie je „GDS002.“<dátum a čas 
spracovania RRMMDDHHMMSS>“.xml“). 
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4.5. Prehľad odoslaných a prijatých dokumentov 
 

 
 

Pre účely diagnostiky je k dispozícii možnosť zapnúť detailné zobrazovanie prehľadu 
odoslaných a prijatých dokumentov. Pre bežné použitie GDS nie je potrebné 
komunikáciu sledovať detailne, dokumenty sú vytvárané a odosielané, resp. obsah 
prijatých dokumentov je prezentovaný v rámci funkčnosti aplikácie pre vyžiadanie 
a detailné zobrazovanie informácií o zabezpečeniach daného subjektu. Prehľad 
odosielaných a prijatých dokumentov (dokumenty sú odosielané a prijímané 
pomocou správ) je k dispozícii pre diagnostiku a riešenie prípadných problémov pri 
konfigurácii aplikácie a prenose správ. 

Nastavenie je potrebné potvrdiť [Uložiť]. 

Prehľad odoslaných a prijatých správ je k dispozícii na samostatných záložkách: 
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Na obmedzenie rozsahu načítavaného zoznamu dokumentov  je možné použiť: 

 obmedzenie dátumu prijatia správy – obmedzenie od dolnej hranice 
zadaného dátumu a/alebo nepovinné obmedzenie po hornú hranicu 
zadaného dátumu (zaškrtnutím sa vyznačí použitie hornej hranice, inak bez 
obmedzenia hornej hranice) 
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 predmet správy – obmedzenie textu nachádzajúceho sa v predmete správ 
(automaticky je prideľovaný v tvare „GDS“ + dátum a čas vytvorenia Žiadosti 
o informáciu o čerpaní zabezpečenia v číselnom formáte) 

Zadané kritériá a načítanie zoznamu dokumentov je potrebné potvrdiť [Načítať]. 

 

Aplikácia GDS podporuje nasledujúce typy dokumentov: 

 (dopyt subjektu) GDS001 – Zabezpečenia – Žiadosť o informáciu o čerpaní 

 (odpoveď GMS.DS) GDS002 – Zabezpečenia – Informácia o čerpaní 

 

4.6. Neprijatá informácia DS 
 

Odpoveď z EKR – Neprijatá informácia DS – prichádza ako negatívna odpoveď na 
zaslanú Žiadosť o informáciu o čerpaní (GDS001). Pri tejto odpovedi žiadosť 
o informáciu nebude zaslaná na spracovanie systému GMS.DS a teda nebude 
vypracovaná a prijatá Informácia o čerpaní (GDS002). Pôvodnú Žiadosť o informáciu 
je potrebné po identifikácii a odstránení chyby odoslať znovu. 

 

 
Pre zvolenú správu typu „Neprijatá informácia DS“ je k dispozícii zobrazenie 
detailnejších informácií pomocou [Dôvod neprijatia]: 
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Príčiny chýb pri spracovaní správy s dokumentom Žiadosť o informáciu o čerpaní 
(GDS001) môžu byť : 

 Nepodarilo sa rozšifrovať zašifrovanú časť správy, pričom dôvodom môže 
byť: 

 Zašifrovaný dokument bol zmenený 

 Pre riešenie problému je potrebné kontaktovať operátora. 

 Externý subjekt alebo zodpovedná osoba subjektu nemá požadované 
oprávnenia, pričom dôvodom môže byť: 

 Použité bolo nesprávne číslo dohody (o elektronickej komunikácii) 

 Pre nápravu je potrebné skontrolovať a opraviť konfiguračné údaje 
v klientskej aplikácii GDS 

 Použité číslo dohody je neplatné 

 Pre riešenie problému kontaktujte finančnú správu. 

 Použitý bol certifikát osoby, ktorá nemá oprávnenie zastupovať 
deklarovaný subjekt 

 Pre riešenie problému kontaktujte finančnú správu. 
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4.7. Aktualizácia klientskej aplikácie GDS 
 

Priebežne podľa potreby sa budú vydávať nové verzie klientskej aplikácie GDS. GDS 
overuje dostupnosť novej verzie automaticky pri každom spustení: 

 

 
V prípade, že je k dispozícii nová verzia aplikácie, automaticky ponúkne jej inštaláciu: 

 

 
Potvrdením [OK] sa spustí stiahnutie a následne inštalácia novej verzie aplikácie: 

 

 
Po úspešnej inštalácii postup pokračuje spustením aplikácie. 

V prípade, že je k dispozícii nová verzia aplikácie, je možné odmietnuť jej inštaláciu, 
ale neaktualizovaná aplikácia nemusí podporovať zmenenú alebo opravenú 
funkčnosť, alebo novú funkčnosť serverovej časti (EKR, GMS.DS). 
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Pri každom spustení po overení aktuálnosti verzie klientskej aplikácie prebieha 
automatická aktualizácia číselníkov a konfiguračných údajov. 

 

 
Po úspešnej aktualizácii sa spustí klientská aplikácia. V prípade problémov je pre ich 
riešenie potrebné kontaktovať technickú podporu. 

 

 


