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kingu (10 ÷ 20 minút). Samozrejmá je autorizácia, 
pri mobilnom bankovníctve býva navyše ešte 
posilnená – niektoré banky okrem mena a hesla 
vyžadujú ešte dodatočnú autorizáciu SMS kľúčom, 
grid kartou či špeciálnym PIN kódom k aplikácii, 
ktorý poznáte len vy. V tomto prípade sa niet čoho 
obávať, na Slovensku nie je známy nijaký prípad 
zneužitia mobilného prístup k banke cez smartfón. 

Čo mi banka 
v mobile ponúka?
Je toho asi oveľa viac, ako si na prvýkrát viete pred-
staviť. Samozrejme, pri mobilných aplikáciách (pre 
iOS a Android) je funkcionalita značne rozšírená 
v porovnaní s mobilnými verziami internetban-
kingu, keď si internetbanking otvárate v mobil-
nom webovom prehliadači a ten je upravený na 
rozmery displeja vášho telefónu. Konštatujeme, že 
mobilné aplikácie slovenských bánk sa radia svojou 

niektoré bankové operácie. Bolo to však nepoho-
dlné, zdĺhavé, bez grafického rozhrania a nudné. 
Dnes je však situácia výrazne iná. Smartfóny 
ponúkajú rozlíšenie displejov ako na počítačoch 
či notebookoch, čo umožňuje bankám plnohod-
notne komunikovať s klientom, ako keby pracoval 
s internetbankingom. Prakticky každá banka na 
Slovensku ponúka prístup k vášmu účtu on-line 
cez služby internetbankingu, ale iba niektoré po-
skytujú aj mobilnú verziu týchto služieb (špeciálne 
upravené stránky pre potreby menších displejov 
na telefónoch), prípadne špeciálnu aplikáciu práve 
pre váš mobilný telefón. Pustili sme sa teda na 
úvod do prieskumu. Národná banka Slovenska 
ponúka zoznam bánk so sídlom na území SR, ako 
aj pobočiek zahraničných bánk pôsobiacich na 
Slovensku. Otvárame teda rad za radom stránky 
všetkých bánk v bežnom prehliadači aj v mobile 
a zisťujeme, čo banky umožňujú. V tabuľke sme 
zhrnuli najvyužívanejšie banky na Slovensku spolu 
s prehľadom, či ponúkajú mobilnú verziu svojho 
internetbankingu, prípadne špecializovanú apliká-
ciu pre príslušný mobilný operačný systém. 

Prvoradá je bezpečnosť
Napriek tomu, že Slováci patria ku konzervatívnym 
národom, mobilné a internetové bankovníctvo 
obľubujú. Dôvod je však prozaický – šetrí im nielen 
čas, ale najmä peniaze, keďže banky tak odbre-
meňujú kamenné prevádzky a znižujú náklady 
na zamestnancov. Do popredia však vystupuje 
otázka bezpečnosti. Je internetbanking či mobilný 
banking, t. j. banka v mobile, skutočne bezpečný? 
Odpoveď znie: áno, je. Ihneď po ukončení práce 
s aplikáciou je používateľ aj pri mobilnej aplikácii 
automaticky odhlásený, prípadne je uplatňovaný 
časový limit podobne ako pri bežnom internetban-

Ktoré banky mi 
ponúkajú moderný 
mobilný banking?
S pojmom mobilný banking sme sa stretli ešte 
v čase vzniku sietí GSM, keď niektorí operátori 
ponúkali tzv. SIM Toolkit banking. Teda v kontex-
tovom SIM Toolkit menu bolo možné realizovať 

Banka v mobile
Internetbanking 
a mobilné aplikácie
Dávno sú preč časy, keď na zaplatenie faktúry či poukážky bolo treba ísť do banky či 
na poštu. Dnes nám aj slovenské banky ponúkajú komfortný internetbanking, ale už aj 
banku doslova priamo v mobile. špeciálne verzie mobilných stránok internetbankingu 
či špecializované aplikácie pre Android aj iOS. A keďže sa banky chcú pred svojimi 
klientmi vytiahnuť, ponúkajú im v aplikáciách oveľa viac – od zadávania príkazov 
až po vyhľadávanie bankomatov cez rozšírenú realitu. A v čase, keď píšeme tieto 
riadky, prichádza na Slovensko horúca novinka – mobilná platba cez NFC. V novom 
seriáli banka v mobile vám predstavíme najnovšie trendy v mobilnom bankovníctve. 
Začneme všeobecným prehľadom a v jednotlivých častiach vás oboznámime 
s mobilnými aplikáciami jednotlivých bánk. Žiadne všeobecné konštatovania, ale 
skutočné testy jednotlivých aplikácií na živých bankových kontách.

Detail pohybov na účte – s bankou v mobile je to 
bez problémov

Po prihlásení do mobilného bankovníctva 
vidí používateľ typicky na úvodnej obrazov-
ke stav svojho účtu v číselnej aj grafickej 
podobe

1. ČASŤ

Využívanie 
banky 
v mobile 
je rovnako 
bezpečné, 
ako keby ste 
boli za PC, 
v niektorých 
prípadoch 
ešte 
bezpečnejšie, 
niektoré 
banky totiž 
vyžadujú 
doplňujúce 
autentifikačné 
údaje (SMS, 
PIN, grid 
kartu atď.)
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tu rýchly prístup k aktuálnemu kurzovému lístku. 
Hlavné menu sa aktivuje v ľavom hornom rohu 
a umožňuje prístup k účtom, kreditným kartám, 
správam, platbám, faktúram a nastaveniam. 
Položka Účty zobrazuje klasický prehľad obratov 
nad vaším účtom, v záložke Kreditka vidíte svoje 
kreditné karty a informácie o nich. Interaktívna 
položka je práve Platba. Tá umožňuje manuálne 
zadanie platieb (príkazca, príjemca, suma, dátum, 
variabilný a konštantný symbol či účel platby), ale 
praktickejší je skener poukážok. Funguje najmä 
na kódy EAN poštových poukážok – po kliknutí 
na skener aplikácia využije fotoaparát telefónu, 
ktorý pomocou vodiacej čiary nasmerujete na 
čiarový kód. Aplikácia ho bez problémov naske-
nuje, vloží všetky dáta do správnych položiek 
a potom už stačí iba platbu skontrolovať a odo-
slať. Aj s prihlásením trvá zaplatenie po ukážky 
v priemere menej ako 30 sekúnd (ak vieme rýchlo 
zadať svoje heslo J). Po zhasnutí displeja či 
prepnutí do inej aplikácie vás internetbanking 
Tatra banky automaticky odhlási a na opätovné 
prihlásenie potrebujete znova zadať bezpečnost-
ný kľúč. Tatra banka poskytuje všetky prvky, ktoré 
pri každodennom živote s internetbankingom 
potrebujete. 
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každé ďalšie prihlásenie do aplikácie potrebujete 
bezpečnostný kľúč (vami definované heslo), 
takže nijaký PID či iné heslo si nebudete musieť 
pamätať. Samozrejme, pri transakciách (napr. 
domáca platba) treba zadať ďalšie bezpečnostné 
autentifikátory. 

Platenie poukážok ich 
naskenovaním
Po bezpečnom prihlásení sa ocitáte na domov-
skej obrazovke aplikácie, kde vidíte prehľad 
účtov (bežný účet, sporiaci, úvery atď.), prehľad 
kreditných kariet a informačné okienko so správa-
mi. Priamo z hlavnej obrazovky môžete v dolnej 
časti pristupovať k zoznamu pobočiek a banko-
matov, aplikácia vám podľa vašej polohy GPS 
nájde najbližší bankomat Tatra banky. Rovnako je 

K osobnému účtu platob-
ná karta na počkanie
Vchádzame do lokálnej pobočky Tatra banky 
v Bratislave na Hodžovom námestí a sadáme 
si k prvej voľnej pracovníčke. Požiadavka je 
jasná – potrebujeme osobný účet s internetban-
kingom, aby sme mohli naplno využiť služby 
banky v mobile. Všetko ide hladko, o 20 minút 
odchádzame z banky so všetkými podpísanými 
papiermi, debetnou platobnou kartou, hardvéro-
vou čítačkou (akási kalkulačka veľkosti platobnej 
karty) a prístupovými kódmi k internetbankingu. 
Skutočná výhoda založenia účtu v Tatra banke 
spočíva v tom, že okamžite dostávate do rúk 
platobnú kartu, ktorá je ihneď aktívna, a s celým 
účtom môžete, samozrejme, ihneď pracovať. Na 
plnohodnotné využitie banky v mobile máte tri 
možnosti – môžete využiť mobilný prehliadač 
a stránku m.tatrabanka.sk, prípadne aplikáciu 
pre Android alebo iOS. Funkcionalita aplikácií na 
rôznych platformách je prakticky identická, my 
sme sa rozhodli detailne zrecenzovať aplikáciu pre 
operačný systém Android. 

PID, heslo 
a bezpečnostný kľúč
Po nainštalovaní a prvom spustení aplikácie musí-
te zadať PID a heslo. PID je číselný identifikátor, 
ktorý dostanete v banke, rovnako vám v banke 
dajú poriadne dlhé heslo, ktoré si, samozrej-
me, môžete po prvom prihlásení zmeniť. Po 
zadaní PID a hesla vás aplikácia vyzve na zadanie 
podpisového kľúča, ktorý vám vygeneruje 
bezpečnostná čítačka. Zaujímavosťou Tatra 
banky je, že túto bezpečnostnú čítačku v podobe 
hardvérovej „kalkulačky“ možno alternovať aj 
vo forme aplikácie, ale nemôžete si vygenerovať 
podpisový kľúč na tom istom zariadení, z ktorého 
pristupujete k internetbankingovej aplikácii. To 
by sa však časom malo zmeniť. Každopádne na 

Banka v mobile
Mobilný internetbanking 
od Tatra banky
Vo februárovom vydaní PC REVUE sme pre vás pripravili prvú časť seriálu 
banka v mobile. Téma vás zaujíma, a preto sme sa rozhodli, že vám každý 
mesiac predstavíme detailne možnosti mobilného internetbankingu všetkých 
bánk na slovensku. banka po banke, detailne, s reálnymi účtami a reálnymi 
skúsenosťami. V druhej časti tohto seriálu sa pozrieme na mobilné aplikácie 
Tatra banky, jednej z najväčších bánk na slovensku. Tá ponúka niekoľko 
mobilných aplikácií, dve z nich sú však pre bežného používateľa najdôležitejšie 
– prvá nesie označenie rovnajúce sa názvu banky, druhá je čítačkou na 
bezpečné prihlásenie. Najskôr však poďme do banky založiť účet. 

Stačí vám heslo a s aplikáciou môže-
te pracovať, aj bez prihlásenia máte 
prístup napr. ku kurzovému lístku

2. ČAsŤ

Skener poštových poukážok funguje bez problémov, 
stačí stlačiť ikonu, skenovaciu čiaru nasmerovať na 
čiarový kód a potvrdiť platbu

Pri prvotnom prihlásení budete potrebovať podpis – 
číselné heslo, ktoré vám po vložení platobnej karty 
vygeneruje hardvérová čítačka vo veľkosti kreditnej 
karty
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vať platbu. Aplikácia Účty a platby je doslova ako 
stvorená na využívanie na tablete, kde ju môžete 
mať neustále otvorenú v prehliadači. Budete tak mať 
okamžitý prístup k účtu, ak ho využívate často. 

Účty, Platby a Lokátor 
(mobilné aplikácie)

Stiahnuť si tieto apliká-
cie do svojich zariadení 
je naozaj jednoduché. 

Pri mobilných aplikáciách stačí zadať do vyhľadáva-
ča Google Play, prípadne AppStore ich názov a na 
prvom mieste ihneď objavíte spomínané aplikácie. 
Iba pri aplikácii Lokátor treba ešte doplniť do 
vyhľadávania slovko SLSP, aby vám obchod s apliká-
ciami vyhľadal tú správnu. Ako sme už spomenuli, 
ide o tri miniaplikácie, z ktorých každá má svoj 

jasný účel, ďalšie a ďalšie budú 
pribúdať. Zásadná výhoda – 
medzi aplikáciami sa môžete 
prepínať a nemusíte sa vždy 
znova prihlasovať. Stačí zadať 
štvormiestny PIN kód a máte 
celý mobilný banking poruke. 
Úvodná autorizácia menom 
a heslom je potrebná iba pri 
prvotnom prihlásení, potom sa 
používa už iba PIN. V aplikácii 
Účty vidíte na obrazovke 
výdavky za posledný týždeň, 
prípadne za posledný mesiac 
a zostatky na svojich účtoch. 
Pri kliknutí na zvolený účet sa 

prehľadne zobrazia obraty. Veľmi šikovná je záložka 
skupiny obratov, ktorá zobrazí výdavky za posledné 
obdobie (7 dní, mesiac, kvartál, 6 mesiacov, rok), 
roztriedené napríklad na výbery v bankomate, plat-
by na čerpacích staniciach a pod. Úplne praktické. 
Z Účtov sa môžete prepnúť do Platieb, kde získate 
jednoduchý prehľad o realizovaných platbách 
a možnosť ihneď uskutočniť akúkoľvek platbu, 
a to tromi spôsobmi: klasicky zadaním platobných 
údajov, naskenovaním čiarového kódu z poštovej 
poukážky, prípadne naskenovaním platobného QR 
kódu (Pay by square), pričom s týmto spôsobom 
platby prišla Slovenská sporiteľňa ako prvá na 
Slovensku. A potom nám zostáva už iba prepnúť sa 
do aplikácie Lokátor, ktorá zobrazí pobočky banky 
a bankomaty na interaktívnej mape. Nechýba filter 
(pobočky, bankomaty, miesta na uplatnenie zľavy 
Sphere), pričom priamo v Lokátore možno zapnúť 
GPS smartfónu či tabletu. Na výber máte bežný ma-
pový, prípadne satelitný pohľad na mapách Google.

V jednoduchosti je krása
Najskôr sme rozmýšľali, či viacero miniaplikácií 
má zmysel a nebude to pre ľudí skôr mätúce ako 
užitočné, či predsa len nie je lepšia jedna aplikácia. 
Ak to sami vyskúšate, zistíte, že v jednoduchosti je 
naozaj krása. Každá miniaplikácia má presný zmysel 
a cieľ. Navyše v prípade, ak zistíte, že potrebujete 
vykonať inú bankovú operáciu, jednoducho sa na 
dva „kliky“ dostanete do inej aplikácie, ktorá splní 
vašu požiadavku. A všetko je spracované moderne 
a „trendy“. A tak sa nám to páči.
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rozbaliť a prezrieť si detaily, pritom stále zostáva 
na jednej a tej istej stránke. Ak máte viacero účtov, 
v pravej časti si jednoducho vyberiete ten váš. Aby 
vám Slovenská sporiteľňa uľahčila identifikáciu 
platieb, pridelila vybraným účtom logá. Ak ste 
natankovali na Slovnafte či nakúpili v Bille, vidíte 
pri týchto platbách logo predajne, a tak nemusíte 
hútať, komu číslo účtu patrí. Tento sociálny aspekt 
je krásny príklad toho, ako urobiť internetbanking 
ešte jednoduchším.

Účty a platby 
(webová aplikácia)

Tento štýlovo spracovaný prehľad účtov a platieb 
vám poskytne jasný prehľad, koľko ste tento mesiac 
minuli a aké máte zostatky na účtoch. Tieto infor-
mácie sa nachádzajú v ľavom stĺpci, v tom strednom 
sú obraty k aktuálnemu účtu a v treťom príkazy na 
úhradu. Po stlačení znaku + môžete ihneď zrealizo-

B anka aktuálne ponúka tri mobilné aplikácie 
pre Android aj iOS: Účty, Platby a Lokátor. 
Ďalšie budú pribúdať v najbližších 

mesiacoch a rokoch. Možno sa hneď v úvode pýtate, 
aký zmysel má tvoriť viac aplikácií, keď môžem mať 
jednu? To bola naša zásadná otázka hneď v úvode. 
Ako sme však sami zistili, každá aplikácia takmer 
dokonale plní svoj účel, a keď potrebujete, môžete 
sa do inej prepnúť na dve kliknutia.

Easybanking – čo všetko 
sa za ním skrýva?
Slovenská sporiteľňa pripravila niekoľko aplikácií 
pre web a pre mobilné zariadenia. Najskôr sa po-
zrieme na tie, ktoré sú určené pre veľké obrazovky. 
Sú to aplikácie Časová os a Účty a platby. Potom 
nazrieme na tri rýdzo mobilné aplikácie: Účty, Plat-
by a Lokátor. So všetkými týmito prvkami sa môžete 
pohrať buď na www.easybanking.sk, prípadne 
priamo na https://apps.slsp.sk, kde po prihlásení 
môžete začať ihneď pracovať s vaším živým účtom.

Časová os 
(webová aplikácia)
V tomto vydaní PC REVUE vám prinášame aj článok 
o trendoch v tvorbe webu. Aj Časová os od Sloven-
skej sporiteľne je jasný dôkaz, že táto banka sa sna-
ží byť „sexy a trendy“. Presne ako názov napovedá, 
platby sú pri spustení tejto aplikácie rozdelené na 
kredity a debety. V ľavej časti vidíte príjmy, v pravej 
svoje výdavky. Máte tak po každom mesiaci 
výborný prehľad o minutých prostriedkoch. Ako 
rolujete nekonečnou stránkou nižšie, zobrazia sa 
vám aj staršie obraty. Navyše každý obrat možno 

Banka v mobile
Slovenská sporiteľňa: 
V jednoduchosti je krása

Najväčší hráč na slovenskom bankovom trhu je zároveň jeden z naj-
väčších inovátorov na poli internetového bankovníctva. slovenská 
sporiteľňa sa rozhodla v najbližších rokoch vydať cestou, ktorej mot-
to je úplne zrejmé a praktické: „V jednoduchosti je krása.“ Nie jedna 
neprehľadná a komplikovaná aplikácia s náročným prihlasovacím 
procesom, ale viacero miniaplikácií, kde každá presne splní svoj účel. 

3.
 Č

A
sŤ

Časová os prehľadne zobrazuje príjmy a výdavky, 
pričom na nej vidíte príjmy a výdavky za celý mesiac

Účty a platby je webová aplikácia doslova ideálna pre 
tablety – máte tu prehľad účtov, obratov a môžete 
poľahky zrealizovať aj platbu

Vľavo: aplikácia Účty prehľadne zobrazí účty a výdavky za posledný mesiac; 
stred: kategorizovaný prehľad výdavkov za posledného pol roka; vpravo: 
lokátor bankomatov a pobočiek Slovenskej sporiteľne
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telefónom (fotoaparátom) pred sebou pohybujete 
po okolí. Aplikácii treba povoliť GPS. Keďže ZUNO 
nemá rozsiahlu sieť vlastných bankomatov, môžete 
si výber bankomatov filtrovať v rámci „spriatelenej“ 
Tatra banky, ale filter sa dá nastaviť aj na iné banky. 

Rozšírenej realite nezvykneme veľmi veriť, ale 
s týmto vyhľadávačom bankomatov sa naozaj stačí 
postaviť kdekoľvek v meste, namieriť telefón a do 
pár sekúnd podľa augmented reality viete, ktorým 
smerom sa máte vydať za najbližším bankomatom. 

Z ostatných položiek je v aplikácii zaujímavá ešte 
rýchla kalkulačka na sporenie či úvery. Vcelku 
hodnotíme aplikáciu ZUNO Mobile Banking SK ako 
veľmi užitočnú pre klientov tejto direct banky a ve-
ríme, že ďalšie inovatívne funkcie (ako skener faktúr 
či rozšírená realita pri vyhľadávaní bankomatov) 
budú pribúdať. 
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produktu a rýchly prístup napr. k zrušeniu vkladu, 
platbe na iný či vlastný účet. V časti Karty si sami 
môžete zmeniť denný a mesačný limit na použitie 
debetnej či kreditnej karty. Veľmi chválime mož-
nosť bezplatného dočasného blokovania karty – 
ak napr. neviete nájsť peňaženku so svojou kartou, 
stačí si zvoliť dátum, dokedy chcete nechať kartu 
blokovať. Na nasledujúci deň po tomto dátume 
bude karta automaticky odblokovaná. Ostatné 
banky si za túto procedúru rady pýtajú poplatok. 
 Zatiaľ sme prešli iba jednu pätinu bohatého 
menu aplikácie ZUNO. Ďalšie časti sú nasledujúce: 
Zadávanie platieb, Prehľady platieb, Nastavenia 

a Nástroje. Ako jednu 
z najužitočnejších vlast-
ností novej aplikácie 
hodnotíme integro-
vaný skener faktúr 
a poštových poukážok. 
Poštovú poukážku stačí 
priložiť pred telefón, 
spustiť skenovanie 
a všetky údaje sa 
prenesú do realizácie 
domácej platby. Skener 
poštových poukážok 
nie je dnes už nič 
výnimočné, ale skener 
faktúr, to už je iná káva. 
Pri faktúrach funguje 
skenovanie obdobne 
ako pri poštových 

poukážkach, aplikácia chvíľu sken faktúry analyzuje 
a potom rovnako prenesie údaje do domácej 
platby. Aplikácia nie vždy dokonale rozpozná údaje 
na faktúre, s poštovými poukážkami sme však 
nemali najmenšie problémy. ZUNO pozná väčšinu 
typických faktúr vystavovaných slovenskými fak-
turačnými systémami a práve za skener faktúr si od 
nás odnáša táto direct banka pochvalu za inováciu. 
 Užitočné je aj vyhľadávanie najbližších ban-
komatov – či už na mape (podklady sú z Google 
Maps), prípadne priamo cez objektív fotoaparátu, 
keď vám aplikácia ukazuje vzdialenosť k najbliž-
ším bankomatom aj ich aktuálnu polohu, ako 

A plikácia je dostupná pre mobilné plat-
formy Android a iOS. Vo virtuálnych ob-
chodoch hľadajte ZUNO Mobile Banking 

SK. Aj v prípade, že účet v ZUNO nemáte, môžete 
vyskúšať demoverziu účtu, ktorá ponúka takmer 
všetky výhody toho reálneho. Nevyskúšate si v nej 
však napríklad platbu poštovej poukážky, rozšírenú 
realitu a hľadanie bankomatov však áno. Po otvo-
rení aplikácie sa treba prihlásiť klientskym číslom 
a heslom. Po autorizácii a úvodnom prihlásení vidíte 
aktuálny stav na účte, grafický finančný prehľad 
s mesačnými stĺpcami vašich finančných tokov 
a posledné obraty. ZUNO zatiaľ neponúka jedno-

duchšie prihlásenie, napríklad zadaním iba PIN kódu, 
vždy treba zadať celé klientske číslo a heslo. Aj bez 
prihlásenia máte rýchly prístup ku kurzovému lístku, 
vyhľadávaniu bankomatov a kalkulačke úrokov.
 Detailný náhľad grafu na domovskej stránke 
zobrazí vaše účty, sporenia a vklady v stĺpcovom 
zobrazení. Pod grafom vidíte posledné transakcie 
vášho hlavného účtu. Menu sa nachádza v ľavej 
hornej časti aplikácie (ikonka s tromi prúžkami) 
a otvára skutočne rozmanité možnosti. Základom 
sú finančné produkty – účty, sporenia, vklady, 
karty a pôžička. Pri každom produkte vidíte 
aktuálny finančný stav, možnosť prejsť do detailov 

Banka 
v mobile: ZUNO
Všetko v jednom

so seriálom Banka v mobile sme už navštívili niekoľko virtuálnych pobočiek našich bánk. začali sme Tatra bankou, 
pokračovali sme slovenskou sporiteľňou a v tejto časti sa z klasických značiek kamenných bánk presunieme do 
inovatívnej direct banky. zUNO, ako jedna z dvoch direct bánk pôsobiacich na slovensku, samozrejme, ponúka aj 
svoju bankovú aplikáciu dostupnú pre Android a iOs. Aplikácia typu „všetko v jednom“ je 
jedna z najlepšie komplexne spracovaných mobilných bankových aplikácií na našom trhu. 
Prináša dve praktické funkcie, ktorá uľahčia život každému používateľovi – platbu faktúr 
a poštových poukážok ich naskenovaním a reálne vyhľadávanie bankomatov podľa toho, 
kde sa práve nachádza, a to aj s ukázaním smeru vďaka rozšírenej realite.

4.
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Úvodná obrazovka po 
prihlásení zobrazuje 
prehľad výdavkov 
v grafickom spracovaní 
a pod ním posledné 
transakcie na účte

Menu je jedno 
z najkomplexnejších, 
ktoré sme v bankových 
aplikáciách videli

Sken faktúry jej odfotením – nefunguje síce vždy 
stopercentne, no so známymi ekonomickými 
systémami na Slovensku (napr. Pohoda, Money S3) 
nemá najmenší problém

Takto vyzerá vyhľadávanie bankomatu v strede 
Bratislavy vďaka fotoaparátu a rozšírenej realite 
– je to naozaj veľmi návykové

ZUNO umožňuje, ako 
jedna z mála bánk, 
dočasné blokovanie 
karty, čo považujeme 
za veľmi užitočné

Stiahni pre iOS Stiahni pre Android

prehľad  REVUE
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     Elegantne je spracovaná 
záložka Moje karty, kde vidíte 
v prvom rade zoznam vy
daných kariet k účtom, ich plat
nosť a čísla účtov, s ktorými sú 
prepojené. V prípade debetnej 
karty sa zobrazujú informácie 
o karte a jej majiteľovi, v prípa
de kreditnej karty aj informácia 
o zostatku na karte. V tejto 
časti je dôležitá pomôcka na 
blokáciu karty, treba zvoliť 
jednu z troch možností dôvo
du blokácie: rezignácia, strata 
alebo krádež. Detailne si v časti 
Moje karty môžete nastaviť aj 
denné a mesačné limity z po
hľadu sumy transakcií alebo 
z pohľadu počtu transakcií. 

Moje úvery, 
nastavenia a návrhy 
na zlepšenie
mBank poskytuje mnoho produktov a ku všetkým 
máte prístup priamo z aplikácie. Platí to pre úvery, 
termínované vklady či investičné produkty. Priamo 
v aplikácii môžete založiť vklad či investíciu, 
prípadne ich obe zrušiť. Nechýbajú detaily k obom 
produktom. V záložke nastavení toho veľa nenáj
dete, zaujímavá je však možnosť voľby blokovania 
prístup k účtu cez mLinku (telefonicky), prípadne 
cez internetbanking.
 Z komplexného hľadiska aplikácii od mBank (či 
už pre iOS, alebo Android) nemáme veľmi čo vy
čítať, no v roku 2013 by sme od čisto direct banky 
očakávali kúsok viac inovácie. Chýbal nám skener 
kódov, poštových poukážok či faktúr, vyhľadá
vanie bankomatov alebo generovanie výpisov. 
Treba však povedať, že naposledy menovanú 
funkciu neposkytuje zatiaľ žiadna banka. Keby 
sme hodnotili v školských podmienkach, udelili by 
sme mBank známku 2. Žiadne veľké chyby, takmer 
všetko fungovalo správne, aplikácie sú účelne 
spracované, len možno mierne konzervatívna.

   JOZEF ORGONÁŠ

Preddefinovaný 
zoznam príjemcov, 
ale chýbajúci skener

V účtoch vidíte 
detaily účtu, 
históriu platieb či 
zoznam príjem
cov. Oceňujeme 
preddefinovaný 
zoznam príjem
cov, čo je najmä 
pri platbách 
na ceste veľká 
pomôcka. Jed
norazová platba 
slúži na klasickú 
úhradu finanč
ných prostriedkov, 
chýbal nám tu 
však skener. Či 
už poštovných 
poukážok, alebo 
faktúr, aspoň 

prostredníctvom kódov EAN na poštových 
poukážkach. Potešili nás plánované platby, 
prehľad trvalých platieb a inkás.

Prvý dojem
V aplikačných obchodoch treba hľadať aplikáciu 
mBank SK, pretože medzi prvými sa vám typicky 
ponúkne česká alebo poľská. mBank najskôr 
vyvinul aplikáciu pre iOS a iba v marci tohto roka 
pridal aj aplikáciu pre Android. Obe sú neveľké 
z pohľadu kapacity, svižné a s podobnou funkcio
nalitou. Na Androide funguje od verzie operačné
ho systému 1.6, aplikácia pre iOS je dostupná pre 
iPhone, iPad či iPod touch. Ako veľmi elegantnú 
hodnotíme verziu pre iPad, ktorá výborne využíva 
priestor a pracuje sa s ňou azda ešte lepšie ako 
s plnohodnotným internetbankingom. Úvodná 
stránka aplikácie ponúka možnosť prihláse
nia, vyhľadávania obchodných miest (stiahne 
sa databáza a zobrazí sa na Google mapách), 
prehľad kontaktov a blog. Kontakty na úvodnej 
stránke pokladáme za dobrý nápad. Prihlasuje 
sa cez meno a heslo, a keďže mBank využíva 
číselné identifikátory ako meno a neumožňuje 
zrýchlené prihlasovanie napr. cez PIN kód, uberá 
to z úvodného komfortu. Prekvapilo nás, že počas 
testovania nefungovala light verzia internetového 
prístupu k stránkam banky (mobilná verzia), vždy 
po zadaní korektného mena a hesla nás vrátila 
na prihlasovaciu stránku. Každopádne sme chceli 
vyskúšať natívne mobilné aplikácie. 

Úvodná obrazovka 
je konzervatívna, 
ale účelná
Po prihlásení sa zobrazí na obrazovke prehľad 
vašich kont (typicky mKonto a sporiaci účet eMax), 
v prípade väčších obrazoviek mobilného zariadenia 
vidíte v ostatnej časti obrazovky aj detaily účtu. 
Chýbalo nám akékoľvek grafické vyobrazenie 
pohybov na účte alebo stavu účtov. Takýto widget 
možno nastaviť na úvodnú prihlasovaciu obra
zovku, tu však nevidíme dôvod, aby dostával použí
vateľ akúkoľvek informáciu o stave účtu bez prihlá
senia. Takisto by sme na obrazovke po prihlásení 
ocenili informáciu o nových platbách. Každopádne 
aplikácia je spracovaná účelne a presne podľa toho, 
čo používateľ najviac potrebuje. Je rozdelená na 
tieto časti: Moje účty, Moje karty, Moje úvery (ešte 
aj Investície a Termínované vklady) a nastavenia. 

mBank
Od začiatku roka vám v PC REVUE každý mesiac prinášame detailnú 
recenziu mobilných aplikácií a mobilného internetbankingu bánk pô-
sobiacich na našom trhu. Tentoraz sa pozrieme na ďalšiu direct banku, 
ktorá pôsobí na našom trhu už dlhšie. Keby sme opomenuli projekt eliot z roku 2000 od Tatra banky, ktorý v oblasti 
direct bánk výrazne predstihol dobu na slovensku, môžeme považovať mBank za priekopníka v tomto segmente 
u nás. mBank vstúpil na slovenský trh v novembri 2007 ako pobočka zahraničnej (poľskej) BRE Bank sA a dnes je 
členom skupiny Commerzbank. mBank ponúka aplikáciu iOs aj Android na mobilné bankovníctvo, ale aj odľahče-
nú internetovú verziu svojich služieb. Napriek tomu, že aplikácie majú podobnú funkcionalitu a spĺňajú presne to, 
čo od nich používateľ očakáva, my by sme privítali o niečo väčšiu inovatívnosť. 
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Úvodná obrazovka po prihlásení sa k účtu – na väčších displejoch (iPad) 
je aplikácia veľmi elegantne rozvrhnutá; chýbal nám však napr. grafický 
prehľad pohybov na účte

Zoznam obchodných miest 
zobrazí na Google mapách 
miesta, kde má mBank svoju 
kamennú „pobočku“
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číslo, na ktoré 
vás pracovník 
banky bude 
kontaktovať, 
a môžete úver 
ďalej vybavovať. 
Z ostatných 
funkcionalít mo-
bilného bankingu 
nechýba kurzový 
lístok a pre-
hľad pobočiek 
a bankomatov na 
mape. Aplikácia 
si od vás vyžiada 
povolenie na 
zapnutie GPS 
a k bankomatu 
vám priamo uká-
že aj cestu z vašej 
aktuálnej polohy. 

 „Zábavnejšiu“ časť aplikácie sme si nechali 
na záver – časť Image karta vám umožňuje 
navrhnúť si vlastný dizajn karty, ktorú tak nebude 
možné zameniť so žiadnou inou. Najskôr si zvolíte 
v rotačnej časti typ platobnej karty a potom už 
len v dolnej časti stačí vybrať, či chcete obrázok 
na platobnú kartu odfotiť v danej chvíli, prípadne 
ho vybrať z fotogalérie telefónu. Obrázok môžete 
v dvoch základných úpravách zrkadliť, prípadne 
z farebnej verzie spraviť čiernobielu. V náhľade 
vidíte, ako bude vaša nová platobná karta vyzerať. 
Potom už stačí len zadať e-mailovú adresu a pro-
ces vybavovania novo nadizajnovanej platobnej 
karty sa spustí. 
 Aplikáciu SmartBanking od ČSOB pre operačný 
systém Windows Phone hodnotíme veľmi pozi-
tívne, nechýba jej prakticky nič dôležité. Je svižná, 
dizajnovo elegantná, dostatočne inovatívna s nie-
koľkými veľmi užitočnými prvkami. Spomenuté 
odhlásenie zatrasením či generovanie QR kódov 
môže byť inšpiráciou pre konkurenciu. 

   JOZEF ORGONÁŠ

ších v aplikácii, 
umožňuje bežnú 
platbu manuál-
nym zadaním úda-
jov, ale aj smart 
platbu naskeno-
vaním poštovej 
poukážky či QR 
kódu. Takýto QR 
kód (schválený 
Slovenskou 
bankovou asoci-
áciou) si priamo 
v aplikácii môžete 
aj vygenerovať, 
uložiť ako obrázok 
a poslať priateľovi 
či obchodnému 
partnerovi. V časti 
Platby môžete 
ďalej realizovať 
splátku kreditky, 
mimoriadnu 
splátku hypotéky 
a pracovať s tr-
valými príkazmi. 
Medzi platbami, 
samozrejme, 
možno vyhľadávať 
a filtrovať. 
     Druhá aktívna 
dlaždica sú 
Kalkulačky. Táto 
časť sa nám tiež 
páčila, pretože 
ponúka možnosť 
prvotného 
namodelovania 
parametrov 
spotrebného 
a hypotekárneho 
úveru či sporenia 

a zistenia výšky splátky prípadného úveru. Pria-
mo vo výpočtovej časti môžete zadať telefónne 

ČSOB  SmartBanking si stiahnete bezplatne 
v Marketplace. Po spustení je aplikácia 
rozdelená na štyri obrazovky, medzi kto-

rými môžete horizontálne rolovať. Zabezpečená 
časť je dostupná pre klientov so zriadenou službou 
ČSOB Internetbanking 24 a 8-miestnym kódom 
IPPID a SMS kľúčom. V prípade 5-krát chybne 
zadaného PIN kódu sa zabezpečené časti aplikácie 
zablokujú, odblokovať ich následne možno iba 
v pobočke. Uzamknuté položky sú označené ma-
ličkým zámkom v pravom hornom rohu dlaždice. 
Pri prvotnom prihlásení budete potrebovať aj jed-
norazový aktivačný kľúč a SMS kľúč. Ak sa budete 
chcieť z aplikácie odhlásiť, stačí zatriasť telefónom. 
Toto gesto najskôr musíte povoliť v nastaveniach 
aplikácie, považujeme ho však za veľmi praktické. 
Dlaždice si môžete pripnúť na hlavnú plochu a mať 
tak skratku k najčastejšie využívaným funkciám 
SmartBankingu, čo je asi najšikovnejší spôsob 
spustenia niektorej časti aplikácie, ktorú ostatné 
platformy neponúkajú.
 ČSOB siahla po kombinácii modrej a bielej farby, 
rozdelila aplikáciu na dlaždice (niektoré z nich sú 
prístupovým bodom k ďalším častiam), všetko je 
krásne, svižné. Dávame palec hore, skutočne je 
s touto aplikáciou radosť pracovať. Prv ako detailne 
opíšeme jednotlivé časti, krátke zhrnutie drobností, 
ktorými nás aplikácia zaujala: možnosť uzatvorenia 
cestovného poistenia, dobitie kreditu na mobile, 
smart skener poukážok a štandardizovaných QR 
kódov a aj ich generovanie a vytvorenie platobnej 
karty s vlastným obrázkom priamo zo snímok 
z galérie telefónu. 
 Ku klasickým funkciám internetbankingu 
v mobile, ku ktorými máte prístup po autorizovaní, 
patria Účty, Pohyby, Platby a spomenuté Cestovné 
poistenie. V časti Účty máte detailné prehľady o úč-
toch (bežných, úverových, sporiacich), v Pohyboch 
vidíte všetky pohyby na účte, mesačné obraty 
a aj grafický prehľad uskutočnených platieb na 
koláčovom grafe, ktorý delí platby podľa typu tran-
sakcie. Takisto si môžete nechať zobraziť rozdiel 
medzi príjmami a výdavkami na účte za stanovené 
obdobie. Časť Platby bude jedna z najpoužívanej-

ČSOB 
pre Windows Phone
V šiestej časti nášho seriálu, kde nazeráme pod pokrievku mobilných 
bankových aplikácií, sa vraciame k Československej obchodnej 
banke. ČsOB totiž ako zatiaľ jediná banka na slovensku pripravila 
svoj internetbanking v mobile aj pre platformu Windows Phone. 
Predajnosť týchto zariadení nie je síce vysoká, ale ČsOB chce zasiahnuť 
čo najširšiu masu klientov, a tak ponúka svoj mobilný banking aj pre 
Windows Phone 7.5 a vyšší. My sme skúšali aplikáciu s telefónom HTC 
Windows Phone 8X a boli sme príjemne prekvapení. Krásny dizajn 
v štýle „microsoftovských“ dlaždíc a niekoľko inovatívnych prvkov, 
vďaka ktorým má registrovaný aj neregistrovaný používateľ zaujímavú 
ponuku služieb. Poďme však krok po kroku.
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Úvodná obrazovka aplikácie – zabezpečené časti 
s autorizovaným prístupom sú označené zámkom

Priamo v aplikácii môžete 
vygenerovať QR kód platby, 
ktorú potom v podobe 
obrázka môžete odoslať 
priateľovi či obchodnému 
partnerovi na zaplatenie

Image Karta vám umožní 
vytvoriť si vlastný dizajn 
kreditnej karty s obrázkom 
priamo z telefónu

Hľadáte bankomat ČSOB? 
Stačí povoliť GPS a aplikácia 
vás k nemu dovedie…

REVUE  prehľad 



skóre od -100 do + 100, pričom banka má stanovený 
tzv. treshold, teda prah, pod ktorým zákazníka do 
systému nevpustí, a naopak, nad touto hranicou 
ho vpustí. Dôležité je vyladenie systému a nájdenie 
optimálnej hodnoty a pre hodnoty false accept 
rate (banka akceptuje používateľa, ktorého nemala 
akceptovať) a false reject rate (banka neakceptovala 
používateľa, ktorého mala akceptovať). Toto je 
presne miesto, kde sa stanovuje bezpečnosť celej 
hlasovej biometrie. Proces verifikácie trvá iba nie-
koľko sekúnd. Keby aj používateľ nebol verifikovaný 
na základe hlasu, k dispozícii má konvenčný spôsob 
s použitím čítačky a bezpečnostného kódu.

Hlas sa vekom mení. 
A čo útoky?
Keďže sa ľudský hlas vekom mení, bankový systém 
sa postupne adaptuje, čím častejšie sa používateľ 
v ňom verifikuje. No hlasovú reprezentáciu ovplyv-
ňuje ešte niekoľko faktorov – choroba, typické 
nachladnutie či ranný zmutovaný hlas. Ďalej systém 
ovplyvníte zmenou intonácie hlasu a, samozrejme, 
výsledok ovplyvňuje aj kvalita telefónnej linky – je 
totiž rozdiel, či voláte cez klasickú telefónnu linku, 
2G sieť, 3G sieť, prípade cez služby VoIP. Na tieto 
udalosti reaguje systém zmenou skóre pri vašej ve-
rifikácii a môže sa stať, že vás do systému nevpustí. 
Dôležitá je tu najmä bezpečnosť, ide predsa o vaše 
peniaze.  Agent navyše kladie používateľovi pri 
verifikácii rôzne otázky, takže nie je také jednoduché 
namodelovať požadovanú odpoveď. Samozrejme, 
možný je útok typu Man in the middle, ale ten už 
v tomto prípade patrí skôr do kategórie sociálneho 
inžinierstva. Každopádne vždy budú existovať útoč-
né metódy, zatiaľ je však ich riziko výskytu také níz-
ke, že použitie hlasovej biometrie svojím komfortom 
toto riziko hravo vyváži. Navyše stále je tu nastavený 
limit na operácie realizované týmto spôsobom.  
 Hlasovú biometriu sme overili aj nad existujú-
cim a reálne používaným účtom v Tatra banke. Po 
úvodnom niekoľkominútovom rozhovore, keď sa 
nahrávala naša hlasová vzorka, boli následne všetky 
pokusy o prihlásenie sa do systému úspešné a mohli 
sme iba na základe overenia hlasom realizovať 
transakcie nad účtom. Pri prihlásení do služby Dialog 
Live sme skutočne nepotrebovali nijaký údaj – ani 
PID, ktorý bol nahradený niektorou z bezpečnost-
ných otázok, verifikácia sa uskutočnila na základe 
hlasovej biometrie. Pozrite si aj video, ktoré sme 
nahrali k tejto téme. 
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zjednodušiť styk s bankou. Jedna zo štatistík totiž 
hovorí, že až 85 % používateľov je frustrovaných 
z používania existujúcich autorizačných prvkov, 
ako sú tokeny, kľúče, čítačky.

Dialog Live 
s hlasovou biometriou
Bankový zákon hovorí, že bankové informácie 
môže banka poskytnúť iba po overení identity 
klienta. Čo však v prípade, že aktuálne nemáte pri 
sebe čítačku či iný hardvérový token? Nad týmto 
problémom začali dumať v Tatra banke už pred 
3 ÷ 4 rokmi, vtedy však systémy na rozpoznanie 
ľudskej reči neboli natoľko vyspelé, aby sa dali 
nasadiť v bankovom sektore. Dnes technológie 
pokročili a po niekoľkých týždňoch od spuste-
nia služby majú v banke v databáze už viac ako 
10 000 hlasových vzoriek používateľov – doteraz 
bez jediného bezpečnostného incidentu. Aj keď 
Dialog Live s hlasovou biometriou má svoje jasné 
výhody, zrejmé sú aj bezpečnostné riziká, na ktoré 
však existujúce systémy dokážu reagovať. 

Softvér firmy Nuance
Na úvod treba zhotoviť s používateľom pri nefor-
málnom rozhovore s operátorom call centra hlaso-
vý záznam, z ktorého sa vytvorí hlasový odtlačok 
v databáze (enrollment). V praxi ide o navzorkovaný 
hlas, ktorý sa po matematickej reprezentácii zloži-
tých algoritmov (je ich viac a každá banka si vyberie 
pre ňu najvhodnejší) premení na biometrický 
odtlačok používateľa v podobe súboru v databáze 
banky. Keď najbližšie klient zavolá na službu Dialog, 
operátor sa ho spýta jednu z množstva dostup-
ných otázok. Systém FreeSpeech od izraelskej 
firmy Nuance (pôvodne PerSay) porovná hlasovú 
vzorku uloženú v databáze s aktuálnym hlasovým 
prejavom používateľa a verifikuje ho. Klient banky 
sa môže rozprávať s pracovníkom banky prakticky 
o čomkoľvek, v prípade hlasovej biometrie nie je 
dôležitý obsah rozhovoru, ale hlas používateľa (tón 
reči, rýchlosť, frekvencia, melódia, zafarbenie hlasu). 
Nevýhoda biometrie v porovnaní s tradičnými 
heslami spočíva v tom, že systém vám nedokáže 
povedať, že dané dva biometrické odtlačky sú to-
tožné na 100 %. Heslo ste zadali buď správne, alebo 
nesprávne, pri biometrii dostávate pravdepodob-
nostnú hodnotu (vyjadrenú percentuálne alebo čí-
selne) toho, či je daný klient tým, za koho sa vydáva. 
Systém Nuance v prípade Tatra banky priradí hlasu 

Svoje heslo máte stále zo sebou, tvorí ho 
totiž váš hlas. Tatra banka ako prvá na Slo-
vensku a jedna z mála v Európe a vo svete 

umožňuje skutočne prihlásiť sa cez telefón k vášmu 
účtu, pracovať s ním plnohodnotne (transakcie 
majú denný limit 3000 eur) a operátor vás overí iba 
na základe vášho hlasu. Ako to celé funguje? 

Bežný človek 
používa osem hesiel
Nadpolovičná väčšina používateľov (55 %) si nie-
kam jedno z týchto ôsmich hesiel aj poznamená, 
zvyčajne to najzložitejšie heslo. A pozor, takmer 
desatina používateľov (9 %) má poznamenané 
všetky heslá. Spôsob, ako sa tohto zlozvyku zbaviť, 
je používať biometrické heslá. Biometria a biomet-
rické metódy autorizácie a verifikácie používateľa 
sú založené na meraní a analýze jedinečných 
charakteristík človeka. Ľudské telo môže poslúžiť 
na viac ako desiatku rôznych biometrických overo-
vacích metód – najznámejší je asi odtlačok prsta, 
sken očnej sietnice, ale využíva sa napr. aj ušný 
lalok či ľudská noha. Zaujímavý biometrický prvok, 
ktorý možno použiť aj pri kontakte s operátorom 
banky, je hlas. Hlasová biometria sa prvýkrát obja-
vila už v roku 1970, no trvalo ďalších 30 ÷ 35 rokov, 
kým si ju trúfli použiť aj banky pri diaľkovom styku 
s bežným klientom. Tatra banka na Slovensku 
vychádzala zo zásady, že chce používateľovi 

My voice 
is my password

Aj keď sme sa doteraz v našom seriáli Banka v mobile sústredili najmä na mobilné aplikácie a internetbanking cez mobil, táto 
časť bude trochu netradičná. Tatra banka totiž relatívne v tichosti spustila hlasovú biometriu na svojej hlasovej službe 
Dialog Live, ktorá pri akomkoľvek volaní s bankou umožňuje verifikáciu používateľa bez toho, aby ste mali pri sebe akýkoľvek 
bezpečnostný predmet (čítačku, token, SMS kód atď.). 

7. ČASŤ

systém na hlasovú identifikáciu používateľa na 
základe skóre rozhoduje, či používateľa do systému 
vpustí alebo nie – berie do úvahy tón hlasu, jeho 
zafarbenie, intonáciu, frekvenciu slov a ďalšie 
parametre

REVUE  prehľad 

  Hlasová biometria

VIDEO
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príjemnú pridanú hodnotu. Záverečnú položku 
v menu na úvodnej obrazovke tvoria Nastavenia. 
Tu nečakajte žiadne zázraky, prakticky ide iba 
o niekoľko informácií. V nastaveniach sa dá určiť 
produkt zobrazovaný na úvodnej obrazovke a náj-
dete tu ešte prehľad platobných partnerov, čo sú 
vlastne mená priradené k najčastejšie používaným 
účtom, aby ste si nemuseli zbytočne pamätať 
komplikované dlhé čísla. Dajú sa nastavovať aj 
všetky typy upozornení k jednotlivým produktom 
a bezpečnostné upozornenia zasielané na e-mail, 
do schránky správ alebo ako SMS správa.

miniverziu IB spomedzi 
konkurencie. Zaujímavé 
je softvérové tlačidlo 
Späť a v pravej hornej 
časti obrazovky nájdete 
vždy tlačidlo Domov, 
keby ste sa v menu 
niekde „zatúlali“. 

Menu so šiestimi 
položkami

Hlavné menu dostupné 
z úvodnej obrazovky 
po prihlásení pozostáva 
zo šiestich položiek: 
Platby, Účty, Karty, In-
vestície, Schránka správ 
a Nastavenia. V platbách 
môžete zadať domácu 
platbu, prezerať pohyby 
na účte, prípadne si ne-
chať zobraziť čakajúce 
platby. Všetky platby, 
ktoré realizujete, možno 
zadať s oneskorením 
a objavia sa následne 
práve medzi čakajúcimi 
platbami. Pohyby na 
účte zobrazujú bežný 
prehľad pohybov na 

vašom účte, či už ide o kreditné, alebo debetné 
pohyby. Medzi obratmi môžete použiť filter, 
filtrovať platby možno podľa dátumu, prípadne 
výšky či rozmedzia výšky platby. Účty sú rozdelené 
a zobrazia sa vaše bežné účty, sporiace účty, 
termínované vklady a depozitá. Na každom z účtov 
sa dajú podľa jeho typu sledovať pohyby a detaily. 
Položka Karty obsahuje zoznam debetných a kre-
ditných kariet vydaných k vašim účtom, v prípade 
kreditných kariet je tu navyše položka s možnosťou 
realizácie splátok za kartové operácie. Rovnako 
možno nechať vygenerovať pohyby na jednotli-
vých kartách. Škoda však, že karta sa nedá priamo 
z internet bankingu zablokovať. Pohyby na karte 
môžete ďalej filtrovať, prípadne si nechať rozdeliť 
na už zúčtované a ešte iba autorizované. 
 Veľmi zaujímavá je položka Investície. Prístup 
k investičnému portfóliu a prehľadu jeho detailov, 
prípadne súčtu detailov sme neobjavili zatiaľ 
v žiadnom inom internet bankingu banky, takže 
tu dávame palec hore. Práve prepojenie na Asset 
Management považujeme v prípade VÚB za 

K eďže svoj nový produkt postavila na 
webovej platforme HTML5, nejde o na-
tívnu aplikáciu, ale o miniverziu internet 

bankingu, dostupnú z akéhokoľvek mobilného 
zariadenia cez webový prehliadač (Android, iOS, 
Windows Phone a iné), pričom je jedno, či ide 
o smartfón alebo tablet. Optimalizovaná verzia je 
dostupná aj pre staršie typy mobilných telefónov 
(stačí webový prehliadač a pripojenie na internet), 
keď je použitá základná grafika (nie HTML5). VÚB 
sa vám tentoraz prispôsobí. Stačí si otvoriť stránku 
https://nib.vub.sk a môžete si Nový internet 
banking vyskúšať. Dostanete sa sem aj zo stránky 
www.vub.sk. 

Prihlásenie
Na prihlásenie a pl-
nohodnotnú prácu 
s mobilným internet 
bankingom od VÚB 
stačí meno a heslo a pri 
prvom pripojení z mo-
bilného zariadenia aj 
potvrdenie cez SMS no-
tifikáciu. Používateľ po-
tom zostáva prihlásený, 
kým nevyprší platnosť 
„session“, prípadne kým 
sa manuálne neodhlási. 
Každé pripojenie 
možno ohlasovať cez 
SMS. Výhodné je, že po 
prepnutí okien, prípad-

ne aplikácií v smartfóne alebo tablete (napr. pre 
potrebu prekopírovania čísla účtu) zostávate stále 
prihlásení. Úvodná obrazovka pozostáva z prehľa-
du účtov a ich aktuálnych stavov, rozdelených na 
použiteľné a vlastné prostriedky. V nastaveniach 
v spodnej časti obrazovky možno zvoliť, ktorý 
produkt sa po prihlásení bude zobrazovať ako 
prvý a ktorý ako druhý v poradí. Výhoda HTML5 je 
v tom, že po rozkliknutí niektorých produktov sa 
nevyžaduje načítavanie stránky, ale obsah je už 
načítaný v pozadí a po kliknutí na účet môžete 
ďalej voliť medzi detailom účtu, pohybmi na účte 
či zadaním domácej platby. 

Jednoduché, ale svižné
Menu Nového internet bankingu od VÚB neohúri 
svojou funkcionalitou. Je jednoduché, praktické 
a účelne spracované, chýba mu však trocha šťavy, 
ktorú vytvárajú natívne aplikácie a s HTML5 sa 
nedajú dosiahnuť. Napriek tomu, že VÚB načítava 
informácie cez webový prehliadač, funkcie sú 
dostatočne svižné, na nič zbytočne nečakáte. Kon-
štatujeme, že ide o najrýchlejšie zoptimalizovanú 

Nový internet 
banking VÚB

Všeobecná úverová banka dlhší čas tak trocha bojovala 
so službami elektronického bankovníctva a internet 
banking v podaní VÚB bol skôr nutnosť ako pridaná 
hodnota pre zákazníka. Nedávno sa však všetko zme-
nilo, banka priniesla svojim zákazníkom Nový internet 
banking a s ním aj jeho mobilnú miniverziu. 

8. ČASŤ

REVUE  prehľad 

Verdikt PC REVUE
VÚB prináša používateľovi jedno-
duchý a praktický internet banking 
aj do mobilu. Vďaka rozhodnutiu 
použiť HTML5 sa stránka jednoducho 
prispôsobí veľkosti displeja a je jedno, 
či používate tablet alebo smartfón, 
internet banking od VÚB bude vyzerať 
stále rovnako. z pohľadu funkcionalít 
ponúka všetky štandardné funkcie, 
očakávané používateľom. No ak chce 
VÚB držať krok s dobou, bude sa 
musieť orientovať časom aj na natívne 
aplikácie. Netreba však zabudnúť na 
VÚB VIAMO, samostatnú aplikáciu na 
zasielanie peňazí na telefónny účet, 
ktorú zatiaľ v tomto unikátnom pro-
jekte ponúka VÚB ako jedna z dvojice 
bánk na Slovensku.
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Úvodná obrazovka po 
prihlásení obsahuje 
stav dvoch vybraných 
produktov

V záložke Karty vidíte 
debetné a kreditné 
karty vydané k vašim 
účtom; chýbala nám 
možnosť blokovania 
kariet

V nastaveniach 
prakticky nič 
nenastavíte, iba 
prvé dva zobrazené 
produkty na úvodnej 
stránke

Vynikajúca 
vlastnosť je 
zobrazenie 
investícií cez VÚB 
Asset Management

Časť Účty 
zobrazuje všetky 
účty, ktoré sú 
vedené pod vaším 
menom



32 OKTÓBER 2013 www.pcrevue.sk

(slovenčina alebo angličtina), prípadne môžete 
aplikáciu chrániť heslom. 

iBanking – podporuje 
QR Pay by square

iBanking, 
samostatná časť 
internetbankingu 
Prima banky, je 
určený už klien-
tom banky, ktorí 
majú zriadený 
účet. Do iBankin-
gu sa prihlasujete 
svojím menom 
a heslom a prvot-
né prihlásenie sa 
ešte overuje SMS 
kódom, ktorý prí-
de na telefónne 
číslo, ktoré ste 
zadali v banke pri 
zakladaní účtu. 
Autentifikácia 
SMS kódom sa 

realizuje iba pri prvotnom prihlásení, na každé 
ďalšie prihlásenie budete potrebovať už len meno 
a heslo. Ak si nastavíte aj heslo aplikácie, budete 
chránení dvoma heslami, čo však neznamená auto-
maticky dvojstupňovú autentifikáciu. Po prihlásení 
do časti iBankingu vidíte na úvodnej obrazovke 
prehľady vašich účtov. Na každý účet pripadá 
jeden riadok. Je tu jeho názov, číslo a aktuálny 
stav. Všetko je realizované jednoducho, pohyby 
sledujete a platby realizujete stlačením tlačidla so 
symbolom eura v pravej hornej časti obrazovky. 
Výhodou iBankingu je to, že môžete pracovať s via-
cerými účtami súčasne, napríklad podnikateľským 
a súkromným. Platby zadávate buď manuálne, 
načítaním čiarového kódu napríklad poštovej pou-
kážky, prípade QR kódu typu Pay by square, ktorý 
sa pomaly udomácňuje na slovenských faktúrach. 
iBanking je priamo interaktívne prepojený s výdav-
kami a pripomienkami platieb v aplikácii Peňažen-
ka, takže ak vám aplikácia pripomenie platbu, tu ju 
môžete aj zrealizovať. Pohyby na svojom účte zase 
pohodlne presuniete medzi výdavky alebo príjmy. 
Myšlienka takejto Peňaženky a aplikácie typu 
2 v 1 sa nám veľmi pozdáva. Prima banka z dôvodu 
ochrany stanovila fixne limit denných platieb cez 
iBanking na 1000 eur, čo nám na druhej strane 
pripadá ako konzervatívne rozhodnutie, keďže si 
nemožno denný limit zvýšiť. Vcelku však aplikáciu 
Peňaženka od Prima banky hodnotíme pozitívne. 
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vašich príjmov 
a výdavkov, 
ktoré zadávate 
do aplikácie po-
stupne, tak ako 
vám v reálnom 
svete peniaze 
prichádzajú 
a odchádzajú. 
Príjem môžete 
v základe roz-
deliť na mzdu, 
odmeny či 
úroky, výdavky 
do kategórií 
doprava, stra-
vovanie, odev, 
domácnosť, 
osobné 
a mnohé ďalšie. 
Podkategórie 
príjmov a vý-
davkov môžete, 
samozrejme, 
pridávať. Vývo-
járom by sme 
vytkli jedine to, 
že pri zobrazení 
mesačného 
rozpočtu ne-
možno vybrať 
časové okno, 
v nastaveniach 
sa dá nastaviť 
iba prvý deň 
rozpočtu v me-
siaci, prípadne 
finančný strop. 
Časť Pripo-
mienky tvoria 
vaše finančné 
pripomienky 
o platbách, 
ktoré máte 

realizovať. Aplikácia vás sama upozorní, ak máte 
v ďalšie dni niečo zaplatiť, a umožní vám úhradu 
po pár klikoch aj priamo zrealizovať. Položka 
Prehľad je efektný grafický prehľad výdavkov 
v horizontálnom stĺpcovom grafe. iBanking je 
služba internetbankingu Prima banky, o nej sa 
zmienime ďalej. V časti Bankomaty si môžete 
vyhľadať bankomaty v zozname, nájsť pobočku 
či si nechať všetko zobraziť na Google mapách 
s podporou GPS. V Nastaveniach si môžete 
vybrať, ktorá sekcia zo šiestich hlavných polo-
žiek menu sa vám bude po spustení aplikácie 
zobrazovať ako prvá, vyberiete si jazyk aplikácie 

P onúka totiž užitočnú aplikáciu, ktorá 
umožňuje zapisovať príjmy a výdavky 
a prehľadne ich zobrazovať práve s inter-

netbankingom Prima banky. Dizajnéri banky si dali 
záležať, my ich prácu chválime – esteticky lákavé 
farebné spracovanie v korporátnej až krikľavozele-
nej farbe púta hneď od začiatku. Všetko je svižné 
a najmä intuitívne. 

Najskôr iOS, 
potom Android

Vývojári z IT 
od delenia 
banky najskôr 
experimento-
vali s aplikáciou 
pre iOS. Tá je 
aktuálne vo verzii 
2.4, v najnovšej 
verzii ponúka už 
aj možnosť platby 
cez naskeno-
vanie platob-
ného QR kódu. 
Aplikácia pre 
iOS má 9,2 MB, 
na svoj chod 
potrebuje iOS 
5.0 alebo vyšší 
a je kompatibilná 
s iPadom či iPo-
dom touch. Sami 

vývojári však uvádzajú, že aplikácia je primárne 
optimalizovaná pre iPhone 5. Funkčné rozdiely 
medzi aplikáciou iOS a Android veľmi nenájdete, 
odlišnosti sú v dizajnových prvkoch. Androidová 
verzia identickej aplikácie Peňaženka sa nám však 
zdala o kúsok sympatickejšia. Stačí, ak máte An-
droid 2.2 alebo 
vyšší, a môžete si 
stiahnuť 6,6 MB 
veľkú aktuálnu 
verziu 1.2. Krátka 
inštalácia a mô-
žeme ísť na to. 

Peňaženka funguje 
aj bez iBankingu
Aplikácia Peňaženka je svižná a rýchla, menu 
otvoríte v ľavej hornej časti. Aplikácia je rozde-
lená na šesť položiek – Rozpočet, Pripomienky, 
Prehľad, iBanking, Bankomaty a Nastavenia. Jed-
na zásadná informácia: Aplikácia Peňaženka fun-
guje, aj keď nemáte meno a heslo do iBankingu 
od Prima banky. Rozpočet je prehľadová časť 

Od začiatku roka vám prinášame každý mesiac pohľad „pod pokrievku“ mobilných internetbankingových aplikácií 
rôznych bánk. Tentoraz sa pozrieme na zúbok Prima banke, ktorá zvolila sčasti osvedčený a sčasti inovatívny prístup. 
Prečo? svoju aplikáciu nazvala Peňaženka a poslúži aj tým, ktorí reálne internetbanking od Prima banky nevyužívajú. 

REVUE  prehľad 
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Pobočky a bankomaty Prima 
banky v Bratislave na Google 
mapách priamo v aplikácii so 
zapnutým GPS

Prehľad výdavkov v grafickom 
zobrazení – skúste si jeden 
mesiac detailne viesť evidenciu 
výdavkov; je zaujímavé sledovať, 
na čo človek najviac míňa

Príjmy a výdavky zoradené v chro-
nologickom poradí aj s vaším 
aktuálnym mesačným zostatkom; 
chýbalo nám však filtrovanie 
podľa času

Úvodná obrazovka po prihlásení 
do iBankingu – jednoduchá 
a účelná

Prima banka
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môžete dočasne zablokovať internetové platby na 
vašej karte. V praxi to môžete využiť tak, že kartu 
budete mať na internetové platby neustále zablo-
kovanú, a keď budete chcieť niečo v internetových 
obchodoch platiť, jednoducho si ju na chvíľu 
odblokujete, zaplatíte a následne opäť zablokujete 
internetové platby. Nemusíte sa už tak obávať, že 
vaša karta bude zneužitá na internetové platby, 
keď o tom nebudete vedieť. Šikovná a praktická 
myšlienka zároveň.

Množstvo vecí, 
ktoré využijete 
aj bez prihlásenia

Aplikácia ponúka množstvo funkcií, na ktoré sa 
nepotrebujete prihlásiť. Užitočné bude v blízkej 
budúcnosti generovanie QR kódu (Vytvorenie 
Smart platby), čo je generovanie QR kódu (Pay by 
square) na rýchly a elegantný prevod peňazí. Je tu 
ďalej položka Image karta, ktorá vám umožňuje 
vybrať si a personifikovať vašu platobnú kartu 
s obrázkom z galérie alebo priamo z fotoaparátu. 
Nechýba, samozrejme, ani vyhľadávanie pobočiek 
cez Google mapy, kurzový lístok, produktové 
kalkulačky (na spotrebný úver, hypotéku či spore-
nie), čítačka noviniek či možnosť dobitia kreditu 
u jedného z troch slovenských operátorov. Šikovná 
funkcionalita je ukrytá v produktových kalkulač-
kách, konkrétne pri počítaní splátok hypotéky. 
Tu v ČSOB pridali aj možnosť vypočítať si, koľko 
ušetríme a o koľko sa zníži splatnosť hypotéky, keď 
vykonáme mimoriadnu splátku v stanovenej výške. 
Splatiť možno takto jednorazovo mesačne 1,5 % zo 
zostatku a túto transakciu môžete vykonať priamo 
z aplikácie. Komplexne hodnotíme tabletovú verziu 
SmartBankingu od ČSOB pre Android ako nadmie-
ru vydarenú aplikáciu, ktorá môže byť vzorom aj 
pre iné bankové domy. 

   JOZEF ORGONÁŠ

sení (dlhšej nečinnosti) notifikuje o jej bezpečnom 
ukončení. 

Vaše financie 
v peknom prehľade
Po prihlásení sa ocitáte v časti Moje financie, kde 
vidíte detailné prehľady o vašich účtoch (bežných, 
úverových, sporiacich – jednoducho tých, ktoré 
máte sprístupnené) a ihneď aj posledné pohyby 
na danom účte, čím sa maximálne využíva plocha 
tabletu. Údaje o vykonaných platbách vás 
informujú o pohyboch na účte, rezervovaných 
položkách, trvalých príkazoch či čakajúcich plat-
bách. Samozrejmý je filter obratov. K dispozícii je aj 
grafický prehľad zrealizovaných platieb v podobe 
koláčového grafu. Platby sú rozdelené podľa typu 
transakcií (trvalý príkaz, odoslaná platba, platba 
kartou atď.) – škoda len, že si používateľ zatiaľ 
nemôže sám voliť kategórie, kam radiť jednotli-
vé platby, potom by to malo zmysel. Ako veľmi 
zaujímavú položku v SmartBankingu hodnotíme 
možnosť uzatvorenia cestovného poistenia 
on-line bez nutnosti navštívenia pobočky, a to 
nielen pre vás, ale aj pre ďalšie osoby, ktoré cestujú 
s vami. Ďalej môžete v aplikácii platiť poukážky či 
faktúry cez čiarový kód alebo QR kód s automa-
tickým vyplnením prevodného príkazu či uhradiť 
splátku kreditky.

Náš tip, ako bezpečne 
platiť na internete

V prehľade platobných kariet v aplikácii sme ob-
javili aj možnosť dočasnej blokácie či deblokácie 
karty, zmenu limitu debetnej karty či aktiváciu 
a zmeny zabezpečenej internetovej platby. Tieto 
funkcionality však majú aj sekundárne využitie, 
ktoré je také užitočné, že ich pokojne označíme za 
jeden z veľkých prínosov k bezpečným interneto-
vým platbám na Slovensku. O čo ide? V aplikácii 

V prvom rade treba na Google Play vyhľa-
dať SmartBanking SK, bez prípony SK pri 
nesprávne nastavenej krajine v tablete 

(čo nie je nič nezvyčajné) vám nájde tablet českú 
verziu aplikácie. Tá slovenská má 10 MB, aktuálne je 
vo verzii 3.0.1 a je špeciálne prispôsobená pre tab-
lety s operačným systémom Android 4.0 a vyšším.

Bezpečné 
prihlásenie a widgety 

Na úvod sa musíte prihlásiť prostredníctvom iden-
tifikačného čísla (8-miestny kód IPPID), PIN kódu 
a aktivačného kľúča. Aktivačný kľúč (cez SMS) sa 
používa iba pri úvodnom prihlásení, následne 
vám bude úplne postačovať už iba PIN kód. Trikrát 
zle zadný PIN kód znamená zablokovanie vašej 
banky v mobile, ako aj internetbankingu, potom 
bude treba navštíviť banku na odblokovanie. 
Zaujímavé je, že z bezpečnostného dôvodu sa 
PIN kód zadáva na vlastnej softvérovej kláves-
nici v aplikácii, aby ho nebolo možné zachytiť 
pri zadávaní z bežnej klávesnice. Aplikáciu však 
možno na vyskúšanie využiť aj bez prihlásenia a je 
tu množstvo zaujímavých a užitočných funkcií. 
O nich však o chvíľu. Aplikácia je rozdelená na ľavý 
navigačný panel a widgety, ktoré si môžete uspo-
riadať (cestovné poistenie, kurzová kalkulačka, 
skratky, pobočky a bankomaty, produkt na mieru), 
ale hlavne je pri používaní aplikácie využitá celá 
plocha tabletu na rozumné informácie. Pri prehľa-
de účtov vidíte napr. v pravej časti tabletu ihneď 
aj posledné obraty, netreba nikam klikať navyše. 
Celá aplikácia je intuitívna, graficky pútavo spra-
covaná. Používatelia starej aplikácie budú možno 
trocha šomrať, ale po pár dňoch práce zistia, že 
nový SmartBanking má množstvo výhod. V pra-
vom hornom rohu nájdete ešte najpotrebnejšie 
kontakty, rýchle nastavenia, informácie a možnosť 
odhlásenia. Aplikácia vás pri automatickom odhlá-

Nedávno Československá obchodná banka predstavila špeciálnu verziu svojho smartBankingu (internetbanking 
v mobile), upravenú na rozmery tabletu s operačným systémom Android. Nenechali sme si ujsť príležitosť a v rámci 
nášho seriálu Banka v mobile sme si túto aplikáciu vyskúšali.
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špeciálne v tablete

V časti Moje financie (druhá ikonka zhora na navigačnom 
paneli) sa zobrazujú všetky vaše produkty a posledné 
pohyby na vašom účte

Možnosť dočasného zablokovania karty je užitočná, 
ak sa bojíte vykonávať internetové platby

Keby ste sa rozhodli pre predčasnú splátku hypotéky 
(do výšky 1,5 %), aplikácia vám prezradí, koľko 
ušetríte – vo finančnom aj časovom vyjadrení

prehľad  REVUE
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