Aj s našou obcou už môžete komunikovať cez mobilnú aplikáciu
Čokoľvek potrebné si môžete od novembra tohto roku vybaviť na našej obci aj bez nutnosti, aby ste
nás museli fyzicky na úrade navštíviť. Bez ohľadu na to, či potrebujete podať priznanie k dani
z nehnuteľnosti, zaregistrovať si psa, či požiadať o zbernú nádobu na komunálny odpad, všetko môžete
urobiť online cez mobil vďaka aplikácii mID.
Naša obec totiž využíva informačný systém DCOM, ktorý od novembra tohto roka občanom všetkých
zapojených samospráv ponúka túto aplikáciu pre smartfóny zadarmo. Vďaka tomu môžete aj vy
komunikovať s našim úradom a riešiť svoju agendu elektronicky aj bez toho, aby ste mali aktivovanú
schránku na portáli slovensko.sk.
mID je k dispozícii na zariadeniach s operačným systémom Android a iOS a je publikovaná v ich
aplikačných obchodoch Google Play a App Store. V obchodoch ju nájdete pod názvom mID
Slovensko. Prevádzkuje ju združenie DEUS, ktorého zakladateľmi sú Združenie miest a obcí
Slovenska (ZMOS) a Ministerstvo financií SR. Pripravená teda bola priamo v spolupráci so zastupiteľmi
miest a obcí
„Aj pandémia koronavírusu nám ukázala, aké dôležité sú online služby samospráv. ZMOS však
digitalizáciu obecných a mestských úradov podporuje dlhé roky. Vždy sme si uvedomovali, akou
bariérou pri ich využívaní je nízke rozšírenie aktívnych elektronických občianskych preukazov na
Slovensku. Preto sme sa snažili dosiahnuť, aby táto bariéra padla a so svojou obcou mohlo online
komunikovať čo najviac ľudí. Aplikáciou mID sa nám tento cieľ darí naplniť, keďže tá nielenže nahrádza
elektronický občiansky preukaz, ale online služby samospráv prenáša priamo do smartfónu. Sme
presvedčení, že už počas druhej vlny pandémie COVID-19 mID výrazne zjednoduší život občanov, ako
aj zapojených samospráv,“ hovorí Michal Kaliňák (ZMOS).
mID totiž dokáže elektronický občiansky preukaz nahradiť v dvoch rozhodujúcich rovinách: nielen pri
prihlasovaní sa používateľa do systému, ale aj pri podpisovaní digitálnych formulárov. Aplikáciu stačí
aktivovať a následne už autentifikácia používateľa prebieha buď nasnímaním QR kódu a zadaním PIN
na telefóne, alebo sa všetko udeje automaticky priamo v mobilnom prostredí. Elektronické dokumenty
je možné cez aplikáciu priamo nielen odosielať, ale ich aj prijímať prostredníctvom osobnej zóny
v informačnom systéme DCOM.
Ak chcete o nej a jej službách vedieť viac, navštívte portál www.vybavzmobilu.sk. Na tejto stránke
nájdete aj návody a potrebné kontakty, ak by ste potrebovali s čímkoľvek pomôcť. Sledovať môžete aj
Facebook stránku a YouTube kanál pod názvom mID – tvoje mobilné ID, kde sa taktiež dozviete
praktické informácie.

