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Overovanie identity v prírode 
 

Overovanie identity medzi ľuďmi  
 

• Sumerovia – odtlačok ruky ako identifikátor,  

   neskôr podpis; 

 

• Egypťania  –  anatomické merania individuálnych  

   čŕt; 

 

       Záznam vypadal nasledovne: 

 Nechutes, syn Asosa, 40 ročný, strednej veľkosti, bledá pleť, veselý 

výzor, dlhá tvár s rovným nosom, jazva v strede čela.  

Biometria okolo nás 



• Nespočíva v ich objave, vyvinutím nových 
technológií, ani poskytnutím dodatočnej 
funkcionality alebo novej metodológie. 

 

• Revolučnosť je v spôsobe jej využitia 
v spoločnosti.  

Revolučnosť biometrických techník  
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• Definícia:  

 Charakteristika fyziologická alebo týkajúca sa 
správania, ktorú možno merať, uchovávať, 
a tak použiť na nasledujúce porovnanie so 
živou vzorkou pre účely automatického 
overenia identity. /Julian Ausbourn/ 

 

• Vyjadruje stupeň pravdepodobnosti  medzi 
uchovaným biometrickým údajom a živou 
vzorkou.  

Čo je to biometria z pohľadu IT?  
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Skutočná identita jednotlivca bola driverom 
biometrických systémov. 

 

Dve hlavné kategórie: 

– fyziologicky orientované techniky, 

– behaviorálne orientované techniky. 
 
Príklady:  Geometria ruky, Overovanie hlasu, Overovanie podpisu,  
   Rozlišovanie odtlačku prsta, Skenovanie sietnice,    
   Skenovanie dúhovky, Rozlišovanie tváre, Rozlišovanie  
   chôdze, Skenovanie žíl (na ruke, prste, zápästí).   

Biometrické techniky  
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Závisí od povahy  aplikácie a dôvodov jej 
implementácie. 
 

 

Príklady: 

Kontrola fyzického prístupu, monitorovanie času a prítomnosti, kontrola 
prístupu k sieti alebo aplikáciám (Logical Access Control), on-line 
obchody, prístup k prenosným zariadeniam, dokumentácia o štátnej 
príslušnosti, kontrola hraníc, kontrola nárokov na benefity, priemyselné 
procesy a ďalšie. 

Ktorá biometrická metóda je najlepšia?  
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1. živá biometrická vzorka  

    
 výber niektorých čŕt  

   
 biometrický kód 010101110111 
 
2. biometrický kód 010101110111  

    
 porovnávací algoritmus 

    
 referenčný kód 010101110111 

 
3. stupeň pravdepodobnosti  

     
 stanovený prah  

     
 výsledok  

Ako biometrické porovnávanie prebieha  
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Právne úkony elektornickými 

prostriedkami 



Zásada neformálnosti právnych úkonov.  

 

Písomná forma právnych úkonov iba pri 

významných právnych dôsledkoch.  

Forma právnych úkonov v SR  
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• Náležitosťou písomného právneho úkonu je 

podpis.  
 

• Písomný prejav totiž platí až od podpisu.  
 

• Ak písomný prejav nebol účastníkmi 

podpísaný, nemôže vyvolať zamýšľané 

právne následky. 
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Forma právnych úkonov v SR  



Druhy podpisov: 
 

 Vlastnoručný podpis. 
 

 Podpísaný mechanickými prostriedkami.   
 

 Právny úkon sa urobil telegraficky, ďalekopisom 

alebo elektronickými prostriedkami ak je 

jednoznačne zachytený obsah právneho úkonu 

a určená konajúca osoba. Ak ide o právny úkon urobený 

elektronickými prostriedkami, písomná forma je 

zachovaná, ak je podpísaný zaručeným 

elektronickým podpisom. 
 

 Obsah právneho úkonu je zachytený v úradnej 

zápisnici.  

Forma právnych úkonov v SR 
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Právny úkon sa v takom prípade považuje za  

urobený v písomnej forme, ak sú splnené dve  

podmienky: 
 

  musí ísť o prostriedky, ktoré umožňujú   

 zachytenie obsahu právneho úkonu a 
 

  musí byť identifikovateľná osoba, ktorá 

 takýmto spôsobom urobila právny úkon. 

Podpis urobený elektronickými prostriedkami 
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Podpis na zariadení, ktoré je citlivé na tlak a vie 
zachytiť rôzne charakteristiky podpisu: 

 

  obrazové – statický obrázok a tvar podpisu, 
 

  biometrické – rýchlosť podpisovania, 
 zrýchlenie, tlak, dynamické signály.  

 

 

Stanovisko Kriminalistického a expertízneho 
ústavu PZ SR. 

Biometrický podpis 
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Biometrický podpis 

Prekríženie 

Vrcholy 

Začiatok a 
koniec častí 
podpisu 

Statika 

Uzavreté oblasti 
p 

Signály o čase 
a tlaku 

Rýchlosť 

Zrýchlenie 

t 

Charakteristika podpisu zachytená a 
analyzovaná technológiou eSign od 
SOFTPRO GmbH 

Dynamika 

Krivky a slučky 

+ 

0110011100010001000010111 

zdroj: DATALAN, a.s. 



Predvyplnenie 
údajov z 

produkčného 
systému 

Tlač 
dokumentu 

Zaslanie 
vytlačených 

formulárov na 
centrálu 

Hromadné 
skenovanie 
formulárov 

Vytvorenie 
novej žiadosti  

na kontaktnom 
mieste 

Žiadosť 
pripravená na 
spracovanie 

Podpísanie 
dokumentu 
zákazníkom 

Rozpoznávanie 
údajov z 

formulárov 
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Biometrický podpis - prax 

zdroj: DATALAN, a.s. 

Bežné spracovanie žiadosti zákazníka 
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Biometrický podpis - prax 

zdroj: DATALAN, a.s. 

Navrhované spracovanie žiadosti zákazníka 

Predvyplnenie 
údajov z 

produkčného 
systému 

Doplnenie 
údajov 

predajcom 

Uloženie 
dokumentu do 

DMS 

Odoslanie kópie 
žiadosti na e-

mail zákazníka 
(opcia) 

Vytvorenie novej 
žiadosti  na 
kontaktnom 

mieste 

Žiadosť 
pripravená na 
spracovanie 

Zapečatenie 
dokumentu 

Podpísanie 
žiadosti 

zákazníkom 
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Biometrický podpis - prínosy 

zdroj: DATALAN, a.s. 

Prínosy technológie eSign 

•  Zníženie nákladov až 2€ na dokument 

• Manuálna práca, skenovanie, archivácia 

• Poštovné a preprava dokumentov 
 

•  Vysoká bezpečnosť 

• Ochrana proti neautorizovanými zmenami obsahu dokumentu 

• Predchádzanie a odhaľovanie podvodov pri využívaní služieb 

a pri zneužití osobných údajov 
 

•  Integrácia do procesov bez náročných zmien 

 v IS 
 

•  Jednoduchosť použitia pre klienta 



• k overeniu podpisu dochádza okamžite po 
podpise, 
 

• údaje sú extrahované a porovnávajú sa 
s originálom, 
 

• údaje sú zašifrované spolu s časovou 
pečiatkou a digitálnym odtlačkom podpisového 
dokumentu, 
 

• dokument je zapečatený a chránený proti 
neoprávnenej zmene.  

Biometrické podpisovanie 

20 



Ochrana osobných údajov  

a biometrický podpis 



Osobný údaj - všetky charakteristiky určitej 
osoby bez ohľadu na ich charakter, na základe 
ktorých ju možno jednoznačne identifikovať. 
 

Biometrický údaj - osobný údaj fyzickej osoby, 
na základe ktorej je jednoznačne 
a nezameniteľne určiteľná, napr.: 

•  odtlačok prsta, 

•  odtlačok dlane, 

•  analýza deoxyribonukleovej kyseliny, 

•  profil deoxyribonukleovej kyseliny.  

Ochrana osobných údajov a biometrický podpis  
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• Spracúvať biometrické údaje môžu na základe 
osobitných zákonov len vymedzené štátne subjekty. 
 

• Spracovávať biometrické údaje možno len „na účely 
evidencie alebo identifikácie vstupu do citlivých, 
osobitne chránených objektov, vyhradených priestorov 
alebo prístupu do technických zariadení alebo 
prístrojov s vysokou mierou rizika a ak ide výlučne o 
vnútornú potrebu prevádzkovateľa“.  
 

• Vo všetkých ostatných prípadoch je teda 
spracúvanie biometrických osobných údajov 
zakázané. 
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Ochrana osobných údajov a biometrický podpis  



Prečo možno podpisovať zariadeniami so 
zaznamenaním biometrických prvkov?  
 

 

 Vyjadrenie Úradu na ochranu osobných 
údajov SR 

  

 Biometrický podpis transformovaný na 
číselný údaj nie je osobným údajom (Úrad 
na ochranu osobných údajov ČR). 

 

Podpis s biometrickými prvkami 
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