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1. Úvod 

Cieľ nového vývoja v aplikácii DiDb: 

Určený zamestnanec (-ci) dopravcov, ktorí uzavreli dohodu o spolupráci a spracovaní údajov so 

spoločnosťou SECTRAN, získajú prístup k aplikačnému rozhraniu www.didbapp.com, aby mohli 

spravovať DiDb členstvo svojich vodičov v systéme DiDb. 

Výhodou tejto služby je, že nie je potrebné aby vodič prichádzal osobne na DiDb registračnú 

pobočku, ale môže zariadiť DiDb registráciu alebo DiDb obnovenie členstva v priestoroch svojho 

zamestnávateľa. Ďalšou výhodou je, že údaje, dokumenty a tlačivá potrebné k registrácii a na 

obnovenie členstva je možné nahrávať elektronicky, takže všetky administratívne úlohy v 

systéme sa dajú vykonávať bez papierovej administratívnej náročnosti. 

2. Všeobecné informácie o e-registrácii a e-správe členstva  

Podmienky používania e-služieb:  

- uzavretá dohoda s dopravcom o spolupráci a spracovaní údajov 

- používateľ vyškolený na používanie funkcie, podpísaná školiaca zápisnica 

- individuálny prístup na stránku www.didbapp.com 

- smartphone, stiahnutá aplikácia Google Authenticatore 

- emailová adresa používateľa (firemná) 

- počítač alebo laptop s prístupom na internet s prehliadačom Chrome 

- platné dokumenty požadované k registrácii a na obnovenie členstva : 

o Prehlásenie o vstupe (k registrácii) 

o Vyhlásenie o zachovaní členstva (k obnove členstva) 

o Informácie o spracovaní osobných údajov (k registrácii aj k obnove členstva) 

o Používateľská príručka DiDb systému 

o Príručka správy údajov Didb systému 

o Pravidlá správy incidentov Didb systému 

Ďalšie odporúčania pre optimalizované využívanie e-služieb: 

- skenovacia aplikácia nainštalovaná v telefóne (napr. Tiny Scanner) 

o výhoda: hárky s údajmi a dokumenty je možné skenovať, pomenovať a prenášať 

rýchlo a ľahko 

 

- Dropbox aplikácia nainštalovaná na vašom smartfóne a počítači a synchronizovaná 

medzi týmito dvoma zariadeniami (alebo podobná aplikácia – napr. OneDrive) 
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o výhoda: fotografie a naskenované dátové hárky nasnímané telefónom je možné 

okamžite preniesť z telefónu do počítača 

o podmiekou je: 

▪ Gmail účet  

▪ nainštalovaná aplikácia Dropbox vo vašom počítači 

▪ Aplikácia Dropbox nainštalovaná na smartfóne 

▪ užívateľ prihlásený na obe zariadenia pomocou rovnakého účtu gmail 

Typy dostupných e-služieb: 

Zákazníkom sú k dispozícii nasledovné e-služby za nasledujúce servisné poplatky: 

Názov služby Kedy je možná? poplatok 

(netto) 

1.    e-registrácia ak vodič ešte nie je členom 

DiDb databázy 

34 EUR 

2.    e-obnova členstva v platnosti ak členstvo vodiča vyprší v 

nasledujúcich 3 mesiacoch 

bezplatná 

3.   e-obnova členstva po splatnosti  ak členstvo vodiča už skončilo 

(ale nie viac ako pred 2 rokmi) 

17 EUR 

4.    e-znovuaktivácia ak členstvo vodiča skončilo 

pred viac ako 2 rokmi 

25 EUR 

3. Používanie funkcie e-registrácie a e-správy členstva v praxi 

Prihlásenie sa do aplikácie www.didbapp.com  

K prihláseniu do softvéru, prejdite v prehliadači Chrome na stránku www.didbapp.com. Používanie 

iných prehliadačov (napr. Mozilla, Safari, Explorer) môže spôsobiť chyby v softvérových funkciách, 

preto je vhodné používať prehliadač Chrome! 

 

 

http://www.didbapp.com/
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Ak sa chcete prihlásiť, zadajte svoje používateľské meno a heslo: 

 

Z bezpečnostných dôvodov nezačiarknite políčko „Zapamätať údaje“. V prípade zabudnutého hesla, 

je možné požiadať o nové heslo na e-mailovú adresu priradenú k vášmu používateľskému menu. 

Prvé prihlásenie 

Vzhľadom na to, že v súvislosti s registráciou resp. so správou členstva, užívateľ spracováva 

osobné údaje vodiča v DiDb systéme, je nevyhnutné z hľadiska ochrany údajov a IT bezpečnosti 

použitie dvojfaktorovej autentifikácie na prístup k softvéru. To znamená, že okrem použitia 

používateľského mena a hesla sa na prihlásenie vyžaduje jednorazový prístupový kód zaslaný 

na určené zariadenie (ako je napríklad telefón používateľa). 

Pri prvom prihlásení do aplikácie musíte najprv povoliť proces autentifikácie, ako to požaduje 

aplikácia.: 

 

K naskenovaniu QR kódu potrebného na autorizáciu, postupujte nasledovne: 
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1) Nainštalujte aplikáciu s názvom „Google Authenticator“ z Obchodu Play (Android) alebo 

App Store (IOS) 

 

2)  Po stiahnutí otvorte aplikáciu a stlačte tlačidlo „Skenovať QR kód“: 

 

 
3) Pomocou telefónu naskenujte QR kód a povoľte overenie v dvoch krokoch. Aby sme to 

mohli vykonať, musíme aplikácii povoliť fotografovanie: 
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4) Pomocou aplikácie Google Authenticator naskenujte v telefóne QR kód potrebný na 

dvojfaktorové overenie aplikácie DiDb. Uvidíte, že autentifikačná aplikácia automaticky 

vytvorí váš jedinečný účet na prihlásenie do aplikácie DiDb, vrátane vášho 

používateľského mena. V tomto rozhraní je generovaný vždy nový kód, ktorý vám 

umožňuje vstupovať do softvéru. 

                                                   1. krok:                                   2. krok: 

                                   
 

5) Ak už používate aplikáciu Google Authenticator pre inú aplikáciu, budete musieť kliknúť    

na tlačidlo „Pridať účet“ a potom si vytvoriť nový účet pre DiDbApp. 

 

6) Vašou poslednou úlohou je zadať 6-ciferný kód vygenerovaný autentifikátorom do 

vyhradeného poľa DiDb aplikácie a následne ho uložiť. 
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Ďalšie prihlásenie 

Vyššie uvedený proces je potrebné vykonať iba pri prvom prihlásení, pri ďalšom 

prihlásení do softvéru je potrebné už iba otvorenie aplikácie Google Authenticator v telefóne a 

nahratie kódu vygenerovaného aplikáciou Authenticator. 

  

Po zadaní užívateľského mena a hesla sa objaví ďalšie okno v prihlasovacom rozhraní, kde si aplikácia 

DiDb vyžiada jedinečný kód: 
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                              1. krok:           2. krok 

                      

Po prihlásení uvidíte nižšie uvedenú domovskú stránku: 

                

Heslo môžete zmeniť výberom funkcie „Zmena hesla“ z rozbaľovacej ponuky pod používateľským 

menom. Podmienky pre nové heslo: musí obsahovať min. 1 veľké písmeno, min. 1 malé písmeno, 

min. 1 číslo a musí mať min. 8 znakov. 

Použitie e-služieb krok za krokom 

Identifikácia vodiča 

Na ponukovej lište vľavo vidíte dostupné funkcie klienta. Prvým krokom je identifikácia vodiča, 

ktorú môžeme vykonať pomocou funkcie Blesková kontrola.. Existujú dva spôsoby vykonania 

kontroly: 
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-  A.)  na základe DiDb čísla karty (ak je už vodič členom databázi a jeho číslo je k 

dispozícii) 

-  B.)  na základe dátumu narodenia vodiča (ak ešte vodič nie je členom databázy, alebo 

ak si nie sme istý, že či je členom) 

 

V prípade možnosti A.), zadajte číslo DiDb karty vodiča vo formáte (123456/SK99-rrrrmm): 

 

Kontrola na základe dátumu narodenia je možná manuálnym zadaním dátumu narodenia vo 

formáte rrrr-mm-dd,  alebo ho môžete zvoliť pomocou nástroja na výber dátumu: 
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Po zadaní čísla karty DiDb alebo dátumu narodenia kliknite na tlačidlo „Kontrola“. 

Výsledky zhodujúce sa hľadaným údajom sa zobrazia nižšie v „Zozname DiDb vodičov”. Ak 

hľadáme dané číslo karty, výsledkom hľadania môže byť iba jeden vodič, ale pri vyhľadávaní 

podľa dátumu narodenia budú do zoznamu zahrnutí všetci vodiči, ktorí sa v daný deň narodili 

zo všetkých vodičov registrovaných v systéme DiDb. 

Kliknutím na ikonu „oko“na konci riadku, vyberte zo zoznamu vodiča, ktorého členstvo chcete 

spravovať: 

Ak vodič nie je pri vyhľadávaní podľa dátumu narodenia uvedený v zozname, znamená to, že 

hľadaný vodič ešte nie je registrovaným členom systému DiDb. V takom prípade kliknite na 

oranžové tlačidlo „+ E-registrácia“aby bolo možné  zaregistrovať vodiča do databázy. 
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E-registrácia 

Po kliknutí na tlačidlo „E-registrácia“  sa zobrazí prázdny formulár slúžiaci na nahratie údajov a 

dokladov vodiča: 
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Technické podmienky pre nahrávanie dokumentov 

Existuje niekoľko možností elektronickej správy fotografií, tlačív a dokumentov. Môžete použiť 

fotoaparát, kancelárske skenovacie zariadenie, smartphone, avšak na zjednodušenie a 

zrýchlenie správy dokumentov odporúčame nasledujúce aplikácie: 

- skenovacia aplikácia nainštalovaná na smartfóne (napr. Tiny Scanner) 

- synchronizovaná aplikácia Dropbox nainštalovaná na vašom smartfóne a počítači 

(alebo podobná aplikácia napr. OneDrive) 

Nahratie údajov a dokladov na údajový list vodiča 

Na zaznamenanie údajov vodiča budete potrebovať: 

1) občiansky preukaz alebo pas a vodičský preukaz vodiča 

2) zariadenie vhodné na fotografovanie 

3) skenovacie zariadenie 

4) DiDb registračné tlačivá: 

- Prehlásenie o vstupe 

- Informácie o spracovaní osobných údajov 

5)  ak je k dispozícii: Výpis z registra trestov vodiča                

- Pri poskytnutí služby nie je povinné nahrať aktuálny Výpis z registra trestov, avšak 

dávame do pozornosti, že DiDb centrála môže začať so spracovaním služby, iba ak bol 

odovzdaný aj Výpis z registra trestov! 

-  

Dokumenty k nahratiu: 

-  Prehlásenie o vstupe podpísané vodičom a overené dvoma svedkami 

- Informácie o spracovaní osobných údajov podpísané vodičom 

-  fotografia vodiča – potrebný nový portrét vodiča 

-  Výpis z registra trestov (ak je v tom čase k dispozícii) 

- zadná a predná strana občianskeho preukazu vodiča alebo pasu s MRZ kódom  

-  zadná a predná strana vodičského preukazu  

Všeobecné pravidlá pre nahrávanie údajov 

Polia označené hviezdičkou sú povinné! Ak takéto pole nevyplníte, bude označené červenou 

chybovou správou a nebudete môcť pokračovať. Červené chybové hlásenie sa zobrazí aj v prípade, 

že je pole vyplnené nesprávne. 

Systém neakceptuje Výpis z registra trestov starší ako 3 mesiace.  
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Doklady musia byť platné najmenej ďalších 31 dní.  

Systém neakceptuje nahratie dokladu, ktorý je neplatný! 

Doklady vždy skenujte a aj nahrávajte farebne! 

Pracovisko a platca za službu sa vypĺňajú automaticky, nie je možné ich manuálne meniť. 

Pracovisko je vždy rovnaké ako dopravca, ku ktorému je priradený užívateľ vykonávajúci službu.  

 Podaním žiadosti o registráciu vzniká vašej spoločnosti platobná povinnosť, ktorej 

administratívne úkony (napr. vystavenie faktúry a jej elektronické zaslanie) 

vykonáva DiDb Centrála. Spôsob platby je bankový prevod alebo platba kreditom (v 

prípade úhrady kreditov vopred). 

 

Pravidlá týkajúce sa fotografovania: 

Nahratie novej fotografie vodiča je povinné. V prípade, že tento krok vynecháte, systém nepovolí 

uloženie služby. 

Ďalšie pravidlá: 

- fotka musí byť ostrá a dostatočne svetlá 

- ideálny je portrét, čiže vodiča fotíme od temena hlavy po plecia 

- vodič nesmie mať počas fotenia žiadne doplnky na hlave (napríklad slnečné okuliare, 

čiapka) 

- na oblečení vodiča sa nesmie nachádzať žiadna reklama 

- v pozadí fotografie nesmie byť žiadna reklama, ani predmet 

Ak niektoré z vyššie uvedených pravidiel nie sú splnené, náš kolega nebude schopný dokončiť 

vyhodnotenie služby, a požiada vás o zaslanie novej fotografie elektronicky! 

Dokončenie nahratia tlačív a dokumentov 

Vašu žiadosť môžeme dokončiť až po splnení všetkých požadovaných krokov na stránke slúžiacej 

na registráciu. 

 

Pre rýchle a úspešné nahranie dokumentov odporúčame, aby ste si všetky 

dokumenty, ktoré chcete nahrať, vopred uložili do samostatného adresára a 

následne ich odtialto nahrali na príslušné miesto v registračnom formulári vodiča! 
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Po nahraní údajov a dokumentov kliknite na tlačidlo „Uložiť“, aby ste skontrolovali správnosť 

nahraných údajov a kvalitu dokumentov..  

V závislosti od veľkosti nahraných dokumentov a rýchlosti internetu, bude trvať niekoľko sekúnd, 

kým sa dokumenty nahrajú na server, prosíme o chvílu strpenia! 
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Finálny údajový list vodiča s vyplnenými údajmi a nahratými tlačivami: 
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Po uložení všetkých požadovaných údajov a dokumentov, systém automaticky vygeneruje 

jedinečné DiDb číslo, ktoré sa zobrazí pod menom vodiča. V príklade uvedenom vyššie je toto 

číslo 100244 / SK99-202103. 

Štruktúra DiDb čísla vodiča 

Každý vodič zaregistrovaný v DiDb databáze disponuje svojim jedinečným DiDb číslom, ktoré 

pozostáva z: 

- prvých šesť číslic predstavuje jedinečné členské číslo vodiča 

- ďalšie 2 písmená predstavujú krajinu narodenia vodiča (napr. SK = Slovensko, RO = 

Rumunsko atď.)  

- nasledujúce dve číslice predstavujú technické číslo, predvolené: 99 

- posledných šesť číslic: dátum registrácie  (rrrrmm) 

Prosím informujte vodiča, že jeho DiDb členstvo je platné 2 roky od registrácie. 

Členstvo je potrebné obnovovať každé dva roky. Obnovenie členstva môže vykonať 

najskôr 96 dní pred vypršaním platnosti. Ak vodič neobnoví svoje členstvo, jeho 

členstvo sa stane neplatným a po ďalších dvoch rokoch sa stáva nečinným. 

Potvrdenie uskutočnenej služby 

Ak boli všetky úlohy nahrávania úspešne dokončené, po kliknutí na tlačidlo „Ďalej“, sa Vám 

zobrazí nasledujúca systémová správa: 

 

Ak náš kolega zistí počas spracovania žiadosti nedostatky alebo chyby, požiada Vás, aby ste 

príslušné údaje alebo dokumenty opravili telefonicky alebo e-mailom.  
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Vystavenie a prevzatie DiDb karty 

V prípade elektronickej registrácie - na rozdiel od registrácie 

poskytnutej na DiDb registračných pobočkách - nie je možné 

vydať kartu DiDb na mieste. DiDb kartu vystavenú na meno 

vodiča, chránenú PIN kódom, si môžu vodiči zaregistrovaní 

v elektronickej podobe vyzdvihnúť bezplatne na 

ktorejkoľvek z registračných DiDb pobočiek.  

 

E-správa členstva 

Ak po vykonaní bleskovej kontroly nájdete v „Zozname DiDb vodičov” zhodu, kliknutím na ikonu 

oka na konci riadku je možné otvoriť profil hladaného vodiča:  

 

 

Po kliknutí na ikonu sa zobrazí skrátený údajový list vybraného vodiča, ktorý zobrazuje jeho 

meno, identifikačné DiDb číslo, DiDb status evidovaný v systéme, stav poslednej využitej služby 

a jej dátum. Na základe platnosti DiDb členstva vodiča sa v modrom poli zobrazí aktuálna služba, 

ktorá je momentálne k dispozícii: 
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Ak sa pod dátumom poslednej využitej služby nezobrazia žiadne dostupné služby, môže to 

znamenať nasledovné: 

- členstvo vodiča je stále platné a lehota platnosti neuplynie v nasledujúcich 3 mesiacoch 

- stav vodiča DiDb neumožňuje poskytovať žiadnu službu (napr. v prípade zakázaného 

alebo zrušeného členstva) 

Ak si nie ste istí, kvôli ktorému dôvodu nie je realizovateľná niektorá, z vyššie uvedených 

služieb, kontaktujte prosím našu centrálu. 

Otvorené služby v spracovaní 

Ak je v evidenčnom liste vodiča otvorená služba v časti „Stav poslednej služby“, dôvodom je 

skutočnosť, že vodič ešte v čase, alebo po využití služby nepredložil Výpis z registra trestov. 

Tieto otvorené služby môžu zahŕňať: 

- otvorená registrácia  

- otvorená obnova členstva v platnosti  

- otvorená obnova členstva po splatnosti  

- otvorená znovuaktivácia  

Vzhľadom na to, že predloženie Výpisu z registra trestov je hlavnou podmienkou pri schválení 

žiadosti, tak pri jej absencii nemôžeme začať proces schvalovania služby, a ani predĺženie 

členstva bez neho nie je možné.  

Vodič má možnosť predložiť Výpis z registra trestov až do dátumu, kým nebude 

umožnená ďalšia služba v systéme. Počas tejto doby nie je možné. spustiť/ 

sprístupniť žiadnu novú službu. Systém automaticky spravuje umožnené, súčasné 

služby, takže môžete stále používať iba službu ponúkanú systémom 



 
  |  19 | s t r a n a  

 

Po spustení príslušnej služby sa zobrazí údajový list vodiča: 
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Fotografia  vodiča v systéme je viditeľná na evidenčnom liste, tá však musí byť 

skontrolovaná a aktualizovaná!  

Polia dátumu narodenia, alebo miesto narodenia nie je možné upraviť. 

Ak zistíte nezhodu medzi miestom narodenia uloženým v systéme a skutočným 

miestom narodenia vodiča, okamžite to nahláste na našej centrále! 

Ak vodičovi už skončilo DiDb členstvo v systéme, jeho členstvo sa stáva neplatným. V takomto 

prípade mu bude k dispozícii služba „E-obnova členstva po splatnosti“. 

Ak členstvo vodiča vypršalo pred viac ako dvomi rokmi, sa status vodiča, podľa platných 

predpisov o ochrane údajov, Príručka správy údajov DiDb systému a podľa pravidiel DiDb 

Používatelskej príručky, stáva nečinným. V prípade nečinného statusu budú všetky osobné údaje 

vodiča vymazané. V prípade nečinného vodiča je k dispozícii iba služba „E-znovuaktivácia“. 

 

 Podanie žiadostí o obnovenie alebo znovuktiváciu členstva po termíne platnosti 

vytvorí pre vašu spoločnosť platobnú povinnosť, ktorej administratívne úlohy (napr. 

Vystavenie faktúry a jej zaslanie elektronickou cestou) bude vykonávať DiDb 

centrála. Spôsob platby je bankovým prevodom. 

 

Po nahraní údajov a dokumentov, kliknutím na tlačidlo „Uložiť“ budete môcť nahrané dokumenty 

zobraziť a skontrolovať a na druhej strane Vás systém upozorní červeným varovaním, ak sa 

vyskytol nejaký problém. 

Pravidlá fotografovania v prípade e-správy členstva 

V prípade e-obnovy členstva po splatnosti je nevyhnutné aktualizovať fotografiu vodiča viditelnú 

na jeho profile. 

V prípade Znovuaktivácie bola fotografia (ako aj ďalšie osobné údaje) nahratá pri registrácii 

vymazaná zo systému, preto je potrebné zhotoviť a nahrať novú aktuálnu fotografiu vodiča. 

Všetky ostatné pravidlá pre nahrávanie fotografií sú zhodné s tými, ktoré sú popísané pri e-

registrácii. 

 

 

 

Vyplnený formulár so správne nahratými dokumentmi: 
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V závislosti od veľkosti nahrávaných dokumentov a rýchlosti internetu, bude trvať niekoľko 

sekúnd, kým sa dokumenty do systému prenesú, prosíme o chvíľu strpenia. 
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Ak bolo nahrávanie dokumentov úspešne dokončené, po kliknutí na tlačidlo „Ďalej“ sa Vám 

zobrazí nasledovné oznámenie: 

 

4. Ďalšie pravidlá 

Správa tlačív 

Vzhľadom na nariadenia o ochrane osobných údajov, je mimoriadne dôležité správne 

zaobchádzať s údajmi súvisiacimi s registráciou resp. obnovením členstva!  

Na registráciu je potrebné použiť nasledovné tlačivá: 

- Prehlásenie o vstupe 

- Informácie o spracovaní osobných údajov 

Pre všetky tri typy obnovenia elektronického členstva (e-obnovenie členstva v platnosti , e-

obnovenie členstva po splatnosti a elektronická znovuaktivácia je potrebné použiť tieto 2 

tlačivá: 

- Vyhlásenie o zachovaní členstva 

- Informácie o spracovaní osobných údajov 

Tlačivá sú momentálne k dispozícii v nasledovných jazykoch: 

- maďarsky/slovensky/rumunsky/ poľsky/ukrajinsky/anglicky/litovsky 

Každý vodič obdrží formulár v jazyku, ktorému rozumie. Ak nemáte k dispozícii tlačivo 

v potrebnom jazyku, použite buď tlačivo v anglickom jazyku alebo v jazyku, ktorý si vodič 

vyberie z dostupných tlačív. 

 

V DiDb systéme spracovávame dokumenty iba elektronicky! Originály tlačív, po 

vyplnení, podpísaní, skenovaní a nahratí,  vždy odovzdajte vodičovi. 
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Správa Výpisov z registra trestov 

Nahratie Výpisu z registra trestov nie je podmienkou pri e-službách, avšak upozorňujeme , že vašu 

žiadosť môžeme začať spracovávať až po jeho odovzdaní! Do predloženia Výpisu z registra 

trestov bude služba figurovať so statusom v spracovaní. 

V prípade, ak bol Výpis z registra trestov k dispozícii pri uskutočnení služby, je nutné 

Výpis z registra trestov po  jeho skenovaní a nahratí do systému v každom prípade vrátiť 

vodičovi! 

Naskenovať a nahrať je možné iba Výpis z registra trestov, ktorý je originálny a nie starší ako 3 

mesiace! 

Ak v čase podania žiadosti vodič nedisponuje originálnym Výpisom z registra trestov, je môžné 

ho dodatočne predložiť osobne  na ktorejkoľvek registračnej DiDb pobočke resp. je možné ho 

poslať elektronicky z e-mailovej adresy patriacej k prístupu k aplikácii DiDb vydanej dopravcovi, 

alebo zaslať poštou na jednu z týchto adries: 

1.  Sectran Kft. / 1033 Budapest, Szentendrei út 89-93. / Maďarsko 

2.  Sectran Kft. / 924 01 Galanta, Priemyselná 8 / Slovensko 

 

Správa údajov, dokladov a dokumentov centrálou 

Po uložení služby budú údaje, dokumenty, doklady a tlačivá odovzdané centrále Sectran. 

Informácie o správe údajov, dokladov a dokumentov, povahe, účele a termíne správy údajov 

nájdete v príručke „Príručka správy údajov DiDb systému“. Uplatňujú sa pravidlá aktuálnej 

verzie tohto dokumentu a jeho príloh. 

5. Funkcia reportov 

 

V module Vyhotoviť správu/ Služby môžete vykonávať určité vyhľadávania (napr. podľa mena 

vodiča, typu služby alebo dátumu služby) a môžete sledovať aktuálny stav služieb, ktoré ste 

spustili, status služby môže byť nasledovný: 

- nedokončené 

- uložené 

- schválené 
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V prípade nedokončenej služby, ktorá nemá vyplnené číslo DiDb, je možné túto službu ešte v ten 

istý deň upraviť. 

V prípade nedokončenej služby s číslom DiDb je možné upravovať ďalších 5 dní (napr. nahranie 

chýbajúceho dokumentu, úprava údajov, nahranie výpisu z reg. trestov). 

Uložené - v prípade ešte neschválenej služby je možné upravovať ďalších 5 dní (napr. výmena 

nevhodného dokumentu, úprava údajov, nahranie výpisu z reg. trestov). 

Schválené služby už nie je možné znovu otvoriť a upravovať. 

Ak chcete použiť túto funkciu, otvorte modul Služby po kliknutí na „Vyhotoviť správu“ na ľavom 

paneli s ponukami: 

 

Po otvorení modulu sa zobrazia všetky služby, ktoré ste spustili vy, alebo iný užívateľ 

priradený k tej istej dopravnej partnerskej spoločnosti. 

                

 

Zoznam môžete tiež exportovať vo formáte csv alebo xls a môžete manuálne nastaviť, koľko 

položiek chcete v zozname naraz zobraziť. 
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Status služby sa zmení z uloženého na schválený len v takom prípade, ak sa dostali na schválenie 

všetky potrebné dokumenty a centrála ich posúdila.   

Vodič je o pozitívnom, či negatívnom výsledku vyhodnotenia informovaný prostredníctvom 

SMS. 

6. Lehota vybavenia žiadostí 

A mentett szolgáltatások elbírálását a DiDb Központ végzi és a feltöltött adatok és 

dokumentumok ellenőrzésén túl egy háttérellenőrzést is magában foglal.  

Ak zamestnanec DiDb centrály zistí počas spracovania žiadosti o registráciu resp. obnovenie 

členstva akékoľvek chyby, kontaktuje vás a v závislosti od povahy chyby požiada o objasnenie, 

opravu alebo nahratie nového dokumentu.. 

Lehotu vybavenia podaných žiadostí ovplyvňujú aj údaje uvedené vo Výpise z registra trestov, 

preto Vám dolu uvádzame informácie s tým súvisiace:    

Vplyv Výpisu z registra trestov na lehotu schválenia žiadostí 

I. Začiatok schvalovacieho procesu žiadostí 

Spracovanie žiadostí sa začne, až keď sú všetky údaje a dokumenty (vrátane Výpisu z 

registra trestov) nahraté správnym a úplným spôsobom.  

 

II. Schválenie žiadosti v prípade Výpisu z registra trestov bez záznamu 

Ak je splnená podmienka uvedená v bode I, je konečný termín na vybavenie žiadostí 

podaných v pracovnej dobe, tj v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00, maximálne 2 

hodiny. Táto lehota platí iba v prípade, že bol predložený Výpis z registra trestov bez 

záznamu. 

Termín na vybavenie žiadostí podaných mimo pracovnej doby sa začína o 8:00 

nasledujúceho pracovného dňa. 

 

III. Schválenie žiadosti v prípade Výpisu z registra trestov so záznamom 

V prípade poskytnutia Výpisu z registra trestov so záznamom, je lehota na schválenie 

žiadosti: 5 pracovných dní. 

 


