
Predstavenie 
riešenia mID
vybavzmobilu.sk



mID – váš obecný úrad v mobile
vybavzmobilu.sk



Čo je mID?

Praktický nástroj, vďaka ktorému môžete vybaviť všetko potrebné na 
obecnom úrade:

✓ z pohodlia domova

✓ bez elektronického občianskeho preukazu

✓ bez počítača, stačí vám mobil



Elektronizácia samosprávy
pre občanov



71 %40 %

občanov
s dostupnými elektronickými 

službami samosprávy

2 1002,2 mil.

Situácia dnes
Pripravenosť poskytovať kvalitné eSlužby občanom

obcí a miest
počet obcí a miest pripravených 

na elektronizáciu

34 %

používateľov
pripravených poskytovať kvalitné 

eSlužby svojim obyvateľom

10 tis.

Pozn.: uvedené percentá vyjadrujú, aký je trhový podiel DCOM vzhľadom na celú populáciu a samosprávne orgány na Slovensku



89 %65 %

občanov
s dostupnými elektronickými 

službami samosprávy

2 6263,56 mil.

Najbližšia vízia
Prostredníctvom pripravených riešení

obcí a miest
počet obcí a miest pripravených 

na elektronizáciu

66 %

používateľov
pripravených poskytovať kvalitné 

eSlužby svojim obyvateľom

20 tis.

Pozn.: uvedené percentá vyjadrujú, aký bude trhový podiel DCOM vzhľadom na celú populáciu a samosprávne orgány na Slovensku



Prečo potrebujeme mID

Bariéra pri využívaní eSlužieb pre 
samosprávu

Kto chce využiť plnohodnotné online služby 
samospráv, potrebuje aktivovaný elektronický 
občiansky preukaz, čítačku kariet a schránku na 
portáli slovensko.sk.

mID túto bariéru prekonáva

Nové riešenie od DEUS umožní vybaviť si potrebnú 
agendu aj bez vyššie spomenutých podmienok. To 
všetko jednoducho, rýchlo a aj priamo z mobilu.

Dnes môže plnohodnotné online 
služby samospráv využiť 367-tisíc ľudí 
s aktívnym elektronickým občianskym 
preukazom. S mID ich budú vyše dva 
milióny.

Služby mobilnej
identity majú najvyšší
potenciál pre 
mobilizáciu občanov
využívať eSlužby
samosprávy.
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Aktivácia prostredníctvom 
PC,  eID a čítačky

Autentifikácia Autorizácia

Aktivácia prostredníctvom 
smartfónu

Prístup k službám 
informačného 

systému Verifikácia OP

Prístup k eGOV
službám

Komunikácia 
s mobilnou 

aplikáciou banky
Platba

PINPIN

eID

OP

Hybrid (PC + smartfón)

Iba smartfón 

Osobná zóna a platby



Partneri riešenia

Mobilná autentifikácia a autorizácia 
(riešenie ANZU)

• Na trhu od roku 2013, od 2014 
intenzívne (medzi klientami sú tri 
veľké banky v SR).

• Viac ako 500-tisíc používateľov. Viac 
ako 7 miliónov mobilných 
autentifikácií a autorizácií mesačne. 

• Počas šiestich rokov žiadne zneužitie 
technológie, 0 reklamácií transakcie 
kvôli zlyhaniu ANZU, žiadne 
bezpečnostné incidenty. 

Biometria

• Globálny líder v poskytovaní 
biometrických technológií (odtlačky 
prstov, tvár, dúhovka).

• Viac ako miliarda biometricky 
overených užívateľov v 500 dodaných 
projektoch v 80 krajinách

• Innovatrics algoritmy tvárovej 
biometrie dosahujú konzistentne top 
výsledky v porovnaní s globálnymi 
poskytovateľmi (podľa 
benchmarku/porovnania NIST).

Elektronické podpisovanie

• Nástroje a platformy pre 
zjednodušenie elektronického 
podpisovania pre verejnú správu 
a komerčný sektor.

• Platformu podpisuj.sk  využíva 
takmer 400 advokátskych kancelárií 
ako aj integrační partneri z 
komerčného sektora.

• Riešenia a služby spoločnosti pre 
digitalizáciu, správu a indexovanie 
dokumentov využívajú aj 
telekomunikační operátori.



Register 
fyzických osôb

Databáza
Ministerstva vnútra

(odcudzené doklady)

ÚPVS
slovensko.sk

Databáza
Ministerstva vnútra

(fotografie)

Aplikácia

Biometria

Podpisovanie



Praktická ukážka mID



Zhrnutie

✓mID je pre štát k dispozícii bezodplatne

✓ ponúka jednoduché prihlasovanie a podpisovanie –

prostredníctvom smartfónu

✓ podpora využitia komerčným sektorom – napríklad banky, 

telekomunikační operátori

✓nástroj v boji proti COVID19 – elektronické služby bez nutnosti eID 
s čipom a cesty na úrad



Priestor pre vaše otázky.
Ďakujeme za pozornosť.


