Aplikácia OverPass – otázky a odpovede
1.

Ako aplikácia OverPass funguje?
a) Aplikácia naskenuje pomocou fotoaparátu v mobilnom telefóne unikátny QR
kód, ktorý je súčasťou oficiálneho digitálneho COVID preukazu EÚ (tzn. aj
preukazu vydaného inou EÚ krajinou).
b) Aplikácia okamžite overí elektronický podpis a platnosť certifikátu - k tomu
nevyžaduje pripojenie k internetu, využíva už uložené parametre, takže funguje
aj v režime offline.
c) Aplikácia zobrazí platnosť digitálneho COVID preukazu EÚ aj s detailmi o
držiteľovi certifikátu, vrátane informácie o type vakcíny, prípadne informácie o
uskutočnení COVID testu. V prípade certifikátu vydaného inou EU krajinou,
aplikácia zobrazí hlásenie, že ide o zahraničný certifikát.

2.

Kde získam aplikáciu OverPass?

Aplikácia je momentálne dostupná len pre mobilné telefóny s operačným systémom
Android a je dostupná v aplikačnom obchode Google Play.

3.

Pre koho je aplikácia OverPass určená?

Aplikácia je určená hlavne pre prevádzkovateľov zariadení (reštaurácie, poskytovatelia
služieb, atď.) a usporiadateľov podujatí, ktorí vyžadujú pri vstupe do svojich priestorov
preukázanie sa platným digitálnym COVID preukazom EÚ v súlade s aktuálne platnými
vyhláškami č. 240 a č. 241 Úradu verejného zdravotníctva SR.

4.
Bude aplikácia OverPass dostupná na zariadeniach so systémom
iOS?
Áno. Aplikácia pre iOS bude dostupná v App Store najbližších týždňoch.

5.
Prečo by som mal využívať aplikáciu OverPass a nie podobné
zahraničné aplikácie? (napr. česká verzia čTečka)
Aplikácia OverPass je oficiálna štátom vydaná aplikácia a reflektuje aktuálne platné
vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR. V prípade zmien podmienok kontroly
certifikátov (vakcinácia, platnosť AG/PCR testov) nemusia zahraničné aplikácie
zohľadňovať aktuálne platné podmienky na území SR.

6.

Na akých zariadeniach funguje aplikácia OverPass?

Pre využívanie aplikácie OverPass je potrebné disponovať zariadením:
▪

s operačným systémom Android – vyžaduje sa verzia 6.0 alebo novšia,
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▪

s funkčným fotoaparátom.

Pri inštalácii aplikácie je nutné, aby bolo zariadenie pripojené na internet (mobilné dáta
alebo WIFI).

7.
Ukladá, resp. pamätá si aplikácia OverPass dáta, ktoré sa
prostredníctvom nej overujú?
Nie. Aplikácia OverPass v sebe neukladá žiadne dáta o držiteľovi certifikátu, vrátane
informácie o type vakcíny, prípadne informácie o uskutočnení COVID testu.

8.
Ak nemá návštevník zariadenia alebo podujatia digitálny COVID
preukaz EÚ, môže sa Overpass použiť aj na kontrolu inej formy
potvrdenia o očkovaní, prekonaní ochorenia alebo negatívnom teste?
Nie, aplikácia slúži iba na kontrolu oficiálnych digitálnych COVID preukazov EÚ, či už
v papierovej alebo digitálnej podobe (Greenpass).

9.

K čomu všetkému bude mať aplikácia prístup?

Aplikácia bude mať prístup iba k fotoaparátu/kamere mobilného telefónu, ktorým
nasníma QR kód.

10. Pri načítaní digitálneho COVID preukazu EÚ mi aplikácia OverPass
vypíše, že preukaz je neplatný, čo teraz?
Pokiaľ vám pri skenovaní vyskočila chyba (alebo vám QR kód nechce vôbec
zosnímať), nemusí to výlučne znamenať, že preukaz je neplatný. Chyba môže nastať
napr. v prípadoch, keď bol pri skenovaní použitý tzv. screenshot (resp. snímka) QR
kódu, ktorý nie je v požadovanej kvalite a pod. Z uvedeného dôvodu odporúčame
overovať digitálny COVID preukaz skenovaním priamo z aplikácie Greenpass alebo z
papiera.

11. Na koho sa môže prevádzkovateľ zariadenia alebo organizátor
podujatí obrátiť v prípade technických problémov s aplikáciou?
V prípade technických problémov, prípadne iných otázok ohľadom aplikácie OverPass,
je k dispozícií Ústredné kontaktné centrum:
▪
▪
▪

Kontaktný (online) formulár
+421 2 35 803 083
pondelok až piatok: od 8.00 h do 18.00 h (v stredu až do 21.00 h)
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