
Alternatíva k mobilnej aplikácii pre váš počítač

Pre aktiváciu nového prihlásenia do e-Služieb Sociálnej poisťovne môžete okrem aplikácie 
inštalovanej do smartfónu využiť alternatívne riešenie – tzv. rozšírenie do webového prehliadača 
vo vašom PC. 

Rozšírenie plnohodnotne nahradí mobilnú aplikáciu a má rovnaké funkcie (nasnímanie QR kódu a genero-
vanie jedinečného kódu). Rozdiel je len v tom, že snímanie QR kódu a generovanie jedinečného kódu 
nevykonávate cez mobilnú aplikáciu, ale cez rozšírenie v prehliadači vášho počítača (vtedy už nevyužívate 
smartfón).
 
Ponúkame vám stručný návod pre tri najpoužívanejšie webové prehliadače – EDGE, CHROME 
a FIREFOX. Pri každom z nich sa dozviete, ako si pridáte rozšírenie do vášho počítača a ako ho použijete.

S rozšírením začnete tu:  Authenticator - Chrome Web Store (google.com)

1. Pridanie rozšírenia

AkAk nemáte povolené aj iné obchody, je potrebné ich najprv povoliť. Môže sa vám zobraziť buď notifikačná lišta 
s tlačidlom pre povolenie rozšírení z iných obchodov :
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https://chrome.google.com/webstore/detail/authenticator/bhghoamapcdpbohphigoooaddinpkbai?hl=en




Po povolení iných obchodov sa zobrazí stránka s rozšírením. Stlačením tlačidla „Add to Chrome“ sa spustí
pridanie rozšírenia do prehliadača EDGE. Pre úspešné pridanie treba odsúhlasiť pridanie stlačením „Pridať
rozšírenie“ v zobrazenej výzve.



V pravom hornom rohu prehliadača pribudne ikona rozšírenia s úvodnou informáciou (synchronizáciu nie 
je potrebné zapínať).

Ikona rozšírenia sa nachádza vpravo hore vedľa panelu pre zadávanie webovej adresy.





Na stránke s QR kódom kliknite na ikonu rozšírenia a následne na ikonu skenovania (štvorček s čiarou 
uprostred).

Celá stránka je prekrytá, akoby rozmazaná a je zobrazená animácia ako označiť oblasť QR kódu – kliknutím 
do jedného z rohov QR kódu na stránke a ťahaním (označením) celej oblasti QR kódu.

Označená oblasť QR kódu.



Po správnom označení oblasti QR kódu a uvoľnení tlačidla myši rozšírenie oznámi úspešné pridanie účtu 
hláškou obsahujúcou vaše prihlasovacie meno (SSN) a textom „has been added“.

Po ďalšom stlačení ikony rozšírenia sa už zobrazuje jednorazový kód.

Jednorazový kód treba opísať, a to buď pri prvej aktivácii nového spôsobu prihlásenia alebo pri každom 
následnom prihlásení.



TIP:

Na vygenerovaný jednorazový kód je možné kliknúť. Vtedy je kód skopírovaný do schránky a môžete ho vložiť 
(ctrl + v alebo kliknutím pravého tlačidla myši a zvolení „Vložiť“).

Pri prvom kliknutí na jednorazový kód si rozšírenie vypýta povolenie. Stlačením „Povoliť“ udelíte rozšíreniu 
požadované povolenia.

S rozšírením začnete tu:  Authenticator - Chrome Web Store (google.com)

1. Pridanie rozšírenia

Chrome

https://chrome.google.com/webstore/detail/authenticator/bhghoamapcdpbohphigoooaddinpkbai?hl=en


Po kliknutí tlačidla „Add to Chrome“ sa spustí pridanie rozšírenia do prehliadača CHROME. Pre úspešné 
pridanie treba odsúhlasiť pridanie stlačením „Pridať rozšírenie“ v zobrazenej výzve.

V pravom hornom rohu prehliadača pribudne ikona rozšírenia s úvodnou informáciou (synchronizáciu nie 
je potrebné zapínať).

Ikona rozšírenia sa nachádza vpravo hore vedľa panelu pre zadávanie webovej adresy.



Po kliknutí na ikonu rozšírenia sa rozbalí prostredie rozšírenia.

Pri aktivácii rozšírenia sa postupuje rovnako ako pri aktivácii mobilnej aplikácie – skenovaním QR kódu.

2. Používanie rozšírenia



Na stránke s QR kódom kliknite na ikonu rozšírenia a následne na ikonu skenovania (štvorček s čiarou 
uprostred).

Celá stránka je prekrytá, akoby rozmazaná a je zobrazená animácia ako označiť oblasť QR kódu – kliknutím 
do jedného z rohov QR kódu na stránke a ťahaním (označením) celej oblasti QR kódu.

Označená oblasť QR kódu.



Po správnom označení oblasti QR kódu a uvoľnení tlačidla myši rozšírenie oznámi úspešné pridanie účtu 
hláškou obsahujúcou vaše prihlasovacie meno (SSN) a textom „has been added“.

Po ďalšom stlačení ikony rozšírenia sa už zobrazuje jednorazový kód.

Jednorazový kód je potrebné opísať, a to buď pri prvej aktivácii nového spôsobu prihlásenia alebo pri každom 
následnom prihlásení.



TIP:
Na vygenerovaný jednorazový kód je možné kliknúť. Vtedy je kód skopírovaný do schránky a môžete ho vložiť 
(ctrl + v alebo kliknutím pravého tlačidla myši a zvolení „Vložiť“).

Pri prvom kliknutí na jednorazový kód si rozšírenie vypýta povolenie. Stlačením „Povoliť“ udelíte rozšíreniu 
požadované povolenia.

S rozšírením začnete tu: Authenticator – Get this Extension for Firefox (en-US) (mozilla.org)
1. Pridanie rozšírenia

Firefox

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/auth-helper/


Po kliknutí tlačidla „Add to Firefox“ sa spustí pridanie rozšírenia do prehliadača FIREFOX. Pre úspešné pridanie 
ho treba odsúhlasiť stlačením „Pridať“ v zobrazenej výzve.

V pravom hornom rohu prehliadača pribudne ikona rozšírenia s úvodnou informáciou.

Ikona rozšírenia sa nachádza vpravo hore vedľa panelu pre zadávanie webovej adresy.



2. Používanie rozšírenia

Po kliknutí na ikonu rozšírenia sa rozbalí prostredie rozšírenia.

Pri aktivácii rozšírenia sa postupuje totožne ako pri aktivácii mobilnej aplikácie – skenovaním QR kódu.



Na stránke s QR kódom kliknite na ikonu rozšírenia a následne na ikonu skenovania (štvorček s čiarou 
uprostred).

Celá stránka je prekrytá, akoby rozmazaná a je zobrazená animácia ako označiť oblasť QR kódu – kliknutím 
do jedného z rohov QR kódu na stránke a ťahaním (označením) celej oblasti QR kódu.

Označená oblasť QR kódu.



Po správnom označení oblasti QR kódu a uvoľnení tlačidla myši rozšírenie oznámi úspešné pridanie účtu 
hláškou obsahujúcou vaše prihlasovacie meno (SSN) a textom „has been added“.

Po ďalšom stlačení ikony rozšírenia sa už zobrazuje jednorazový kód.

Jednorazový kód treba opísať, a to buď pri prvej aktivácii novej prihlasovacej metódy alebo pri každom 
následnom prihlásení.

TIP: Na vygenerovaný jednorazový kód je možné kliknúť. Vtedy je kód skopírovaný do schránky a môžete ho 
vložiť (ctrl + v alebo kliknutím pravého tlačidla myši a zvolení „Vložiť“).

Ďalší postup pri novom prihlásení e-Služieb je rovnaký ako v návodoch, ktoré už Sociálna poisťovňa 
zverejnila:

• Som užívateľ e-Služieb a chcem si aktivovať prístup s heslom

• Som nový užívateľ e-Služieb a chcem si prvý raz aktivovať prístup

https://esluzby.socpoist.sk/www/ext_dok-navod2/69754c
https://esluzby.socpoist.sk/www/ext_dok-navod1/69753c



