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Úrad verejného zdravotníctva SR 

Trnavská cesta 52, 

826 45 Bratislava 

 

Bratislava, 15.12.2020 

 

Vec: Informácia o spustení systému TrustOne do komerčnej prevádzky 

 

Týmto by sme radi informovali Úrad verejného zdravotníctva SR (ďalej „úrad“) o začatí komerčnej 

prevádzky systému TrustOne spolu s našim výhradným obchodným partnerom – mobilným 

operátorom O2 už aj na území Slovenskej republiky, ktorého princíp a fungovanie sme už viackrát 

s vašim úradom konzultovali. 

TrustOne je elektronický systém manažovania a vyhodnocovania pravidiel pohybu osôb v súvislosti 

s ochorením COVID-19, ktorý motivuje ľudí na pravidelné dobrovoľné testovanie z dôvodu využívania 

benefitov, ktoré im pravidelné testovanie prináša. 

Dovoľte krátke zhrnutie najdôležitejších vlastností a benefitov systému TrustOne: 

• TrustOne je absolútne bezpečný, nakoľko nepracuje priamo s osobnými údajmi občanov ani so 

zdravotnými záznamami v čitateľnej forme, preto v žiadnom prípade nemôže dôjsť k úniku 

citlivých informácií. Systém v celom procese pracuje so zašifrovanými údajmi. Výsledky testov 

sú šifrované už na strane laboratórií, alebo iných autorít vykonávajúcich a zapisujúcich 

výsledky testov do systému. 

• Výsledky testov sú následne vyhodnocované podľa pravidiel, ktoré môžu byť definované 

osobitne pre každý okres, osobitne pre každý typ prevádzky v danom mieste v danom čase. 

Napr. Na lyžiarsky vlek, do hotela, ubytovne môžu mať prístup len osoby, ktorých negatívny 

test nie je starší ako 72 hodín. Náš systém prevádzkovateľovi zariadenia ukáže, či daná osoba 

VYHOVUJE alebo NEVYHOVUJE daným pravidlám. Tieto pravidlá sa samozrejme podľa Covid 

automatu môžu meniť každým dňom pre rôzne okresy inak, takže vieme vyhodnotiť, či daný 

typ prevádzky v danom okrese môže vôbec kontrolovať výsledky zhody, alebo nie. 

Jednoduchou formou teda vieme „nechať dodržiavať“ pravidlá daným typom prevádzky 

v danom okrese bez toho, aby si ťažkopádne museli študovať viac strán paragrafov podľa 

aktuálnej Vyhlášky ÚVZ. Toto je vec, na ktorú sa prevádzkovatelia veľmi sťažujú a my to vieme 

efektívne „pretlmočiť“ do jemu zrozumiteľnej formy: Dnes môžeš mať otvorené, dnes nemôžeš 

mať otvorené. 

• TrustOne je mimoriadne vhodný nástroj aj pre nasadenie pri MOM a MOM Ag, kde vieme 

okamžite zaviesť presnú elektronickú evidenciu vykonaných testov (hovoríme hlavne 

o antigénových testoch, ktoré sa momentálne zapisujú na papierové hárky, ktoré nie sú 

vhodné na ďalšie trasovanie), nakoľko disponujeme technológiou, ktorá dokáže z ID karty (z 

občianskeho preukazu) alebo z pasu za 1 sekundu BEZCHYBNE odčítať údaje o testovanej 

osobe a vieme tejto osobe priradiť výsledok testu, ktorý vzápätí OKAMŽITE vieme 

vyhodnocovať či už mobilnou aplikáciou povedzme v pokladniach (môžem/nemôžem predať 

osobe lyžiarsky lístok), na vstupe do prevádzky (hotela, reštaurácie, športového alebo 
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kultúrneho zariadenia – vyhovuje podmienke ÚVZ – napr. negatívny test nie starší ako XXX), 

alebo dokonca automatizovane na vstupných turniketoch do podnikov, na lyžiarskych vlekov, 

na štadiónoch atď. 

• Pre firemných klientov ponúkame navyše portálové riešenie pre správu osôb a ich testovaní, 

kde si vedia firmy definovať svoje „bubliny“ – napr. smena, ľudia v jednej spoločnej kancelárii 

atď. a automaticky informovať členov bubliny, že niektorý z ich členov je pozitívny a tak mu 

pomocou nášho systému dokáže zamestnávateľ zablokovať firemnú kartu už na vstupe do 

firmy, kde nebude ďalej šíriť nákazu. Navyše samotnej pozitívnej osobe príde okamžite push 

notifikácia na mobilný telefón v momente vyhodnotenia testu laboratóriom a tým zastavíme 

jeho ďalšiu mobilitu. V súčasnej dobe totiž výsledok dostane jeho zamestnávateľ z laboratória 

do mailu v Excelovej tabuľke, ktorú niekto musí vyhodnotiť, potom danú osobu zastihnúť 

a upovedomiť ju o pozitívnom náleze. To v praxi trvá viac hodín, čo môže zapríčiniť, že nakazí 

celú svoju smenu, s ktorou sa v daný deň stretol. Pre firmy generujeme pravidelný denný plán 

testovaní podľa zadaných pravidiel danej firmy, takže vieme zabezpečiť komplexný manažovací 

systém všetkých činností firmy, ktoré sú spojené s testovaním a vyhodnocovaním. 

• V systéme TrustOne máme pripravené riešenia aj na evidenciu a vyhodnocovanie Covid 

vakcinácie, lebo čoskoro bude veľmi ťažké kontrolovať dodržiavanie pravidiel, ak sa všeobecné 

nariadenie na jednu skupinu obyvateľov vzťahovať nebudú (zavakcinovaní) a na druhú skupinu 

budú (všetci ostatní). Navyše je predpoklad, že prevakcinovať sa bude treba viackrát, takže 

treba sledovať, či osoba po aplikácii prvej vakcíny prišla na prevakcinovanie včas atď. 

• Pre úrad a aj pre štát teda môže naše riešenie priniesť jednak dobrovoľné pravidelné 

testovanie širokého okruhu obyvateľov, lebo „za to dostanú niečo“ - jedným výsledkom testu 

sa totiž budú môcť preukazovať na viacerých miestach, navyše bezpečne a v súlade 

s pravidlami GDPR. Veď napr. každý rodič školopovinného dieťaťa je zároveň zamestnancom v 

nejakej firme, ten rodič môže zároveň chcieť športovať, relaxovať na kultúre, ísť sa najesť atď. 

Takúto osobu stačí otestovať raz a vie sa cez svoju digitálnu identitu výsledkom hodnoverne 

preukázať kdekoľvek. Žiadne modré papieriky s priamo napísanou diagnózou (GDPR?), ktorá je 

ťažko kontrolovateľná (musím si pýtať občiansky preukaz, čo nemôže každý) a navyše je ten 

papier zneužiteľný / falšovateľný, ako sme toho boli svedkami pri plošnom testovaní. Sme 

presvedčení o tom, že s mediálnou a technickou podporou mobilného operátora O2 budeme 

vedieť motivovať a mobilizovať rozhodujúcu časť obyvateľov Slovenskej republiky na benefity 

výmenou za pravidelné dobrovoľné testovanie.  

Uvedené benefity systému TrustOne boli predstavené, opakovane konzultované a podrobené 

dôkladnému prevereniu zodpovednými zástupcami štátnej správy ako aj vášho úradu. Veríme, že sme 

uspokojivo zodpovedali všetky otázky a systém TrustOne môže byť prostredníctvom partnerov 

(laboratóriá, zamestnávatelia, eventy, štátne autority) nasadený a s úspechom použitý pre 

prinavrátenie dôvery občanov v štát, ktorý vie stanovovať čitateľné a predvídateľné pravidlá a pomôže 

k čo najskoršiemu zlepšeniu celkovej nálady občanov v lepšiu budúcnosť a k rýchlejšiemu návratu do 

ekonomického aj spoločenského „novému normálu“ v čase Covidu a aj po ňom. 

 

S úctou  
 

 

 

Henrich Simonics 

CEO, partner  


