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1.  Pojmy 
 

- DiDb: Driver Intelligence Database – Inteligentná databáza vodičov 

- poskytovanie služieb DiDb databázy: poskytnutie údajov členov DiDb, 

registrovaných v systéme, viazaných k podmienkam. 

- DiDb registrácia: je proces, pri ktorom vodič osobne žiada o prijatie do 

databázy DiDb. 

- DiDb karta: karta s menom a priradeným DiDb členským číslom, slúžiaca 

na identifikáciu vodiča v DiDb systéme, chránená PIN kódom 

- DiDb člen: vodič figurujúci v DiDb systéme pod jedinečným DiDb 

členským číslom. 

- DiDb členské číslo: jedinečné identifikačné číslo DiDb člena figurujúceho 

v DiDb databáze, ktoré je uvedené aj na DiDb karte.  

- DiDb užívateľ: zmluvný klient SECTRANU alebo DiDb Partnera, ktorý 

využíva služby databázy DiDb. 

- DiDb správca: DiDb užívateľom stanovená fyzická osoba oprávnená na 

používanie systému DiDb.  

- Kontrola DiDb karty: je proces, pri ktorom vodič priložením svojej DiDb 

karty a zadaním PIN kódu umožní kontrolu svojich údajov uložených v 

DiDb systéme. 

- DiDb blesková kontrola: predstavuje rýchlu kontrolu bez prítomnosti 

DiDb karty a/alebo vodiča, ktorá umožňuje DiDb užívateľovi získať 

obmedzené informácie o statuse vodiča v systéme DiDb, a to na základe 

mena a dátumu narodenia, alebo na základe členského DiDb čísla  

- incident:  udalosť, nahlásená užívateľom DiDb na základe DiDb čísla 

prepravy,členského čísla DiDb alebo mena súvisiaca s prepravou, ktorá 

predpokladá porušenie pravidiel týkajúcich sa bezpečnej prepravy 

vodičmi a / alebo nedodržanie pokynov pri práci, ako aj akékoľvek 

úmyselné alebo nedbanlivé správanie vodiča, ktoré spôsobuje 

klientom prepravy materiálne škody, alebo k materiálnej škode 

smeruje. 
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- kategória prepravy: 

▪ vnútroštátna: preprava vo vnútrozemí štátu spustenia prepravy 

▪ vnútroštátna s vysokou hodnotou: preprava vo vnútrozemí, 

ktorú správca považuje za prepravu s vysokou hodnotou 

▪ medzinárodná: preprava, ktorej cieľová stanica sa nachádza 

mimo hraníc štátu, v ktorom bola preprava zahájená 

▪ medzinárodná s vysokou hodnotou: medzinárodná preprava,  

ktorú operátor považuje za prepravu s vysokou hodnotou 

- DiDb číslo prepravy: identifikačné číslo prepravy automaticky 

generované DiDb systémom, ktoré je pridelené po kontrole DiDb karty a 

stlačení tlačidla pre zahájenie prepravy. Je to jedinečné číslo, na základe 

ktorého je možné jednoznačne identifikovať prepravu registrovanú 

v DiDb systéme. 

- SECTRAN: Sectran Kft. – je výhradným prevádzkovateľom a správcom 

údajov systému DiDb 

- obnova členstva: členstvo v DiDb systéme je potrebné obnovovať každé 

2 roky  

 

2. Cieľ systému DiDb 
 

Základným cieľom systému DiDb je, aby spoľahlivou identifikáciou vodičov, ich 

kontrolou a hodnotením nimi realizovaných úloh, poskytoval svojim užívateľom 

aktívnu a aktuálnu databázu; zvýšením bezpečnosti prepravy znížil počet zneužití 

a zločinov a minimalizoval z toho vyplývajúce straty zásob, a pomohol 

predchádzať riziku neustále narastajúcich zločineckých skupín špecializovaných 

na nákladnú prepravu. 

 

3. Princíp fungovania 

DiDb je online databáza, ktorá obsahuje najdôležitejšie osobné údaje vodičov, 

ktorí úspešne absolvovali registráciu, ďalej hromadí hodnotenie nimi 

realizovaných úloh. Vodiči, ktorí o prijatie do systému žiadajú dobrovoľne, 

prechádzajú bezpečnostnou kontrolou, pri ktorej sa zisťuje aj to, či vyhovujú pre 

prijatie do databázy. Ak je registrácia úspešná, vodič sa dostáva do systému DiDb 

a svoje členstvo môže preukázať DiDb kartou, resp. jej pomocou sa môže 

identifikovať v podnikoch využívajúcich systém DiDb.  V databáze – okrem 

osobných identifikačných údajov potrebných pre spoľahlivú identifikáciu – sa 

zaznamenáva aj individuálny výkon, to znamená, že užívatelia pred odovzdaním 

tovaru okrem totožnosti vodiča môžu získať aj hodnotenie jeho dosiaľ 

realizovaných úloh, ako aj čas a miesto prepráv prijatých za posledných týždeň. 

DiDb systém je vhodný na prepravu tovaru vysokej hodnoty, zameriava sa na 

spoľahlivých vodičov a slúži na podporu ich práce a bezpečnej prepravy. 

Cezhraničné služby DiDb systému fungujú online, to znamená, že každá udalosť 

(identifikácia vodiča, prevzatie prepravnej úlohy, pozastavenie, vymazanie) sa 

okamžite objaví v systéme, čím sa  zabezpečuje nepretržitá kontrola nad vodičmi  

s členstvom DiDb a tiež poskytuje aktuálne informácie o ich statuse.  

Systém funguje na princípe nulovej tolerancie, na základe ktorej je prípadné 

vyradenie DiDb člena zo systému konečné a neodvolateľné.  

 

DiDb užívatelia sa k toku informácií dostanú ekonomicky výhodne a bez 

poškodenia záujmov. Vodiči DiDb môžu zbierať body za prepravu od viacerých 

užívateľov, čím užívatelia prispievajú ku kolektívnemu hodnoteniu vodičov, a 

zároveň, ak bude niektorý z vodičov vyradení dôsledkom incidentu zahájeného 

niektorým užívateľom DiDb, tak nebude mať možnosť získať prepravu ani u iného 

DiDb užívateľa. 

 

Prístup do databázy DiDb majú výlučne vyškolený užívatelia zmluvných užívateľov 

DiDb s prístupovým právom vydaným na osobu.  

DiDb užívatelia sa môžu pomocou funkcie bleskovej kontroly (Spot Check) 

oboznámiť s aktuálnym statusom vodiča a dátumom platnosti členstva, avšak 
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podľa pravidiel v „Popise spracovania údajov v systéme DiDb” budú osobné údaje 

vodiča sprístupnené až po načítaní DiDb karty a zadaní PIN kódu vodičom. 

 

 

4. Oblasti využívania DiDb 
 

- firmy a výrobcovia operujúci v oblasti logistiky/dopravy/ochrany 

majetku: predbežná kontrola vodičov pri vnútrozemnej a medzinárodnej 

preprave tovaru. Pred zahájením nakládky je možné skontrolovať 

identitu, spoľahlivosť a predchádzajúce kvalifikácie vodičov na základe 

osobných údajov a fotografií uložených v systéme ako aj na základe 

informácií spojených s členstvom DiDb. 

- prepravné spoločnosti: predbežná kontrola pri prijatí nového 

zamestnanca (vodiča), pri starých zamestnancoch možnosť pravidelnej 

kontroly. Pri kontrole je možné skontrolovať identitu, spoľahlivosť a 

predchádzajúce kvalifikácie vodičov na základe osobných údajov a 

fotografií uložených v systéme ako aj na základe informácií spojených s 

členstvom DiDb.  

- poskytnutie údajov užívateľom a prepravným firmám za účelom 

organizácie prepravy: Funkcia blesková kontrola umožňuje rýchlu 

kontrolu statusu vodičov v systéme DiDb a dátumu platnosti členstva, na 

základe dátumu narodenia a mena, alebo podľa členského DiDb čísla.  

 

 

5. Pravidlá spojené so zriadením a udržiavaním DiDb 

členstva 
 

I. Vodič sa podľa postupu registrácie dostaví osobne a dobrovoľne na 

mieste registrácie, kde poskytne svoje osobné doklady pre overenie 

totožnosti (občiansky preukaz, karta o pobyte, vodičský preukaz, pas) 

a Výpis z registra trestov nie starší ako 96 dní. Vodič počas registrácie 

poskytuje svoj výslovný a dobrovolný súhlas k prístupu k jeho osobným 

údajom, ako aj k  SECTRANOM vyhotovených fotografií a ich 

zaznamenaniu v súlade s dokumentom „Popis spracovania údajov v 

systéme DiDb”. V rámci registrácie dochádza k vystaveniu DiDb karty na 

meno, chránenej PIN kódom, s ktorou do schválenia žiadosti nieje 

možné vykonať nakládku  

 

II.  DiDb členstvo vodiča sa stáva schváleným až vtedy, ak boli splnené 

všetky registračné podmienky a žiadateľ vyhovel kontrole SECTRANU. V 

prípade schváleného a platného členstva je karta DiDb použitelná na 

osobnú identifikáciu a realizáciu nákladky. 

 

III. V prípade ak nastali zmeny v poskytnutých údajoch resp. dokladoch, je 

potrebné aby sa vodič do 15 dní dostavil osobne na niektorú registračnú 

pobočku DiDb, kde sa zmeny v údajoch alebo dokladoch zaznamenajú. 

Ak vodič nesplní túto svoju povinnosť a vyprší platnosť jeho všetkých 

dokladov vedených v systéme, pri kontrole karty sa užívatelom zobrazí 

status „ Neplatné doklady“.  

 

IV. Podmienkou udržania členstva DiDb je 2-ročné obnovenie členstva, ktoré 

si vodiči môžu vybaviť na ktorejkoľvek registračnej pobočke uverejnenej 

na oficiálnej webovej stránke firmy SECTRAN. Obnovenie členstva 

spočíva v aktualizácií údajov, vyhotovení novej fotografie a predložení 

nového výpisu z registra trestov (nie staršieho ako 96 dní). Ak si vodič 

nestihne členstvo obnoviť a uplynie doba splatnosti obnovenia, status 

vodiča sa stane neplatným v deň nasledujúci po uplynutí splatnosti.  

 

Presný termín na obnovenie členstva sa vypočítava z posledného 6-číslia 

DiDb karty. Toto 6-číslie určuje dátum rok/mesiac (rrrrmm), prijatia do 

systému DiDb, a najneskôr do 2 rokov (najneskôr posledný deň daného 

mesiaca) je potrebné zabezpečiť obnovu členstva DiDb. Obnovenie 

členstva je možné vykonať najskôr 90 dní pred uplynutím splatnosti 

termínu. 



5 | s t r a n a       Používateľská príručka DiDb systému 

 

  UM-SK_v20.01 

Splatnosť členstva môže skontrolovať aj operátor pri kontrole karty pri 

otvorení evidenčného listu DiDb člena. 

Včasné obnovenie členstva je bezplatné, obnovenie členstva po termíne 

splatnosti je však spoplatnené. Ďalšie informácie na stránke: 

www.didb.eu. Pri obnove členstva vodič nezískava novú kartu. 

 

Vzhľadom na ustanovenia dokumentu "Popis spracúvania osobných 

údajov v systéme DiDb" termín uchovania a spracovania osobných 

údajov je určený na dobu 2+2 roky, v zmysle ktorého, ak sa vodič 

nedostaví na pravidelnú 2-ročnú obnovu členstva a neurobí tak ďalšie 

dva nasledujúce roky, jeho členstvo sa automaticky stáva pasívnym 

a jeho údaje vedené v systéme, ako aj DiDb karta sa vymazávajú. 

V prípade pasívneho členstva je možný návrat do databázy jedine 

znovuaktiváciou, čo znamená, že vodič získa spať pôvodné DiDb číslo, 

ako aj body a hviezdy nazbierané počas svojho členstva, ale nahranie 

údajov je potrebné zopakovať. V prípade znovuaktivácie dostáva vodič 

novú DiDb kartu. 

 

V. Firma SECTRAN môže svojim členom kedykolvek nariadiť mimoriadne 

obnovenie členstva bez udania dôvodu, ktorého nesplnenie môže viesť 

k vylúčeniu. 

 

VI. Vodiči, ako aj užívatelia sú povinný prijať túto Používatelskú príručku, 

ktorej obsah môže Sectran jednostranne upravovať bez toho, aby boli 

porušené dohody vzťahujúce sa na správu údajov. Vždy platná 

Používatelská príručka je dostupná na stránke DiDb www.didb.eu. 

 

VII. DiDb karta je vlastníctvom firmy SECTRAN. Vodič je povinný zaobchádzať 

s kartou tak aby ju chránil pred svetlom, teplom, mechanickým 

poškodením a ďalšími vonkajšími vplyvmi. Spoločnosť SECTRAN 

nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym 

používaním. V prípade poškodenia, straty alebo odcudzenia DiDb karty 

je každý vodič povinný túto udalosť nahlásiť SECTRANU do 72 hodín. 

Vystavenie náhradnej DiDb karty je spoplatnené. 

 

VIII. Vodiči vykázaný zo systému, alebo s vymazaným členstvom na základe 

žiadosti, ďalej vodiči, ktorí si nesplnili povinnosť obnovy po dobu 2+2 

rokov opísanú v bode IV., sú povinní DiDb kartu vrátiť SECTRANU. 

 

IX. V prípade zahájenia incidentu je odo dňa nahlásenia incidentu až do jeho 

uzavretia vodičov status v systéme DiDb "Pozastavený". Ak vodič 

respektíve užívateľ systému DiDb, ktorý incident zahájil, nesúhlasí s 

výsledkom uzatvorenia incidentu, môže podať odvolanie, po ktorom 

bude nasledovať prerokovanie incidentu pred komisiou a prijatie 

definitívneho rozhodnutia. Podrobný popis nájdete v dokumente 

"Pravidlá spravovania incidentov DiDb systému", ktorý si môžete 

stiahnuť z webovej stránky www.didb.eu. 

 

6. Odmietnutie žiadosti o DiDb registráciu, vylúčenie  
Vzhľadom na to, že systém DiDb je databázou spoľahlivých vodičov, SECTRAN si 

vyhradzuje právo na odmietnutie registrácie vodiča do systému v prípade 

existencie okolností ohrozujúcich plnenie cieľov systému, bez udania dôvodu. 

SECTRAN si ďalej vyhradzuje právo odmietnuť registráciu alebo obnovu členstva 

vodiča, ktorého Výpis z registra trestov nie je bez záznamu, ako aj vodiča, ktorého 

Výpis nie je v súlade s uvedenými v prípučke „Popis spracovania údajov v systéme 

DiDb " 

 

Definitívne vylúčenie už schváleného vodiča disponujúceho členstvom DiDb  

môže nastať v nasledujúcich prípadoch: 

- ako dôsledok vyšetrenia incidentu (bod č. 9/I.) 

- nesplnenie mimoriadnej obnovy členstva (bod č. 5/V.)  

 

7. Používanie DiDb karty v praxi 

http://www.didb.eu/
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Kontrola DiDb karty prebieha ešte pred zahájením nakládky, zvyčajne na mieste 

DiDb užívateľa.  

 Postup:   

Vodič 

- priloží DiDb kartu na čítačku kariet  

- zadá 4-miestny PIN kód 

- poskytne osobné doklady potrebné pre identifikáciu 

Operátor 

- vykoná kontrolu totožnosti vodiča 

- skontroluje informácie na DiDb evidenčnom liste vodiča 

- vodičovi poskytne správu zo systému 

- zaháji DiDb prepravu a zaregistruje číslo DiDb prepravy 

 

8. Bodový systém 

K tomu, aby boli v rámci systému viditelné hodnotenia vodičov DiDb užívatelmi, 

po každej úspešne splnenej prepravnej úlohe sú pridelené body a to nasledovne: 

- vnútroštátna preprava:    1 bod 

- vnútroštátna preprava vysokej hodnoty:   2 body 

- medzinárodná preprava:     3 body 

- medzinárodná preprava vysokej hodnoty:   4 body 

Za jeden kalendárny deň môže vodič nezávisle od počtu prevzatých prepravných 

úloh získať maximálne 5 bodov.  

Vodič, ktorý dosiahne 300 bodov, automaticky získava jednu hviezdu. V rámci 

systému DiDb je možné dosiahnuť maximálne 5 hviezd. 

Pri načítaní karty vodiča sa u užívateľa DiDb zobrazí informačný list vodiča na 
ktorom sa dá skontrolovať počet nazbieraných bodov a hviezd podľa kategórie 
nákladnej dopravy. 

9. Spravovanie incidentu 

Incident predstavuje udalosť, nahlásenú užívateľom DiDb, na základe DiDb čísla 

prepravy, DiDb členského čísla alebo mena, súvisiacu s prepravou, ktorá 

predpokladá porušenie pravidiel týkajúcich sa bezpečnej prepravy vodičmi a / 

alebo nedodržanie pokynov pri práci, ako aj akékoľvek úmyselné alebo 

nedbanlivé správanie vodiča, ktoré spôsobuje klientom prepravy materiálne 

škody, alebo k materiálnej škode smeruje.  

 

Všetci zmluvní Didb užívatelia, ako aj všetci vodiči figurujúci v systéme sú povinní 

prijať Pravidlá incidentov. 

 

Obsah Pravidiel incidentov môže SECTRAN jednostranne upravovať bez porušenia 

pravidiel správy údajov, ale je povinný zverejniť aktuálne platné Pravidlá 

incidentov na webovej stránke DiDb systému (www.didb.eu). 

 

I. Udalosti a počiny vodiča zakladajúce dôvod na nahlásenie incidentu: 

a) plnenie prepravnej úlohy pri ktorom chýba tovar; 

b) podozrenie na trestný čin, alebo porušenie predpisov súvisiacim s 

prepravnou úlohou (najmä s ohľadom na trestné činy a porušovanie 

pravidiel týkajúcich sa paliet, obalov a paliva); 

c) porušenie bezpečnostných predpisov pri cestnej preprave; 

d) neodôvodnené porušenie a /alebo nesplnenie pokynov súvisiacich s 

prepravou; 

e) porušenie miestnych bezpečnostných predpisov pri prevzatí/odovzdaní 

prepravy; 

f) porušenie predpisov cestnej premávky spôsobom ohrozujúcim 
bezpečnosť tovaru (zvlášť jazda pod vplyvom alkoholu, pod vplyvom 
omamných látok, prekročenie povolenej doby jazdy); 
g) akékoľvek zmeny vykonané na dopravnom prostriedku alebo akejkoľvek 

jeho časti, doplnku bez súhlasu držiteľa; 

h) ďalšie správanie ohrozujúce a/alebo porušujúce ciele DiDb systému  

 

II. Sankcie v súvislosti s  incidentmi: 
a) neobmedzené vylúčenie; 

http://www.didb.eu/
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b) dočasné vylúčenie. 
 

III. Spustenie incidentu, nahlásenie: 

Na nahlásenie incidentu cez DiDb systém má právo osoba disponujúca 

prístupovým právom k nahláseniu incidentu pomocou funkcie DiDb systému 

„Zahájenie incidentu” v súvislosti s prepravnou úlohou na základe DiDb čísla 

prepravy, na základe identifikačného čísla DiDb alebo mena. Na nahlásenie 

incidentu má právo aj Sectran v prípade zistenia správania ohrozujúcom a/alebo 

porušujúcom ciele systému DiDb.  

DiDb užívateľ má možnosť požiadať o zahájenie incidentu v systéme DiDb cez 

SECTRAN. Všetky vyšetrovacie a informačné úlohy, zodpovednosť a povinnosti 

nahlasovateľa incidentu - uvedené v týchto Pravidlách incidentov - znáša DiDb 

užívateľ. 

Za začiatok incidentu sa v každom prípade považuje deň, v ktorom užívateľ DiDb, 

alebo SECTRAN zaregistroval incident v systéme DiDb. Registrovaním incidentu sa 

zároveň mení status vodiča vedený v DiDb systéme a to na „Pozastavený“. 

 

IV. Vyšetrenie incidentu 

Didb užívateľ má po spustení incidentu k dispozícii 30 dní na prešetrenie 

okolností incidentu. Na žiadosť užívateľa môže byť táto lehota predĺžená raz a to 

o 30 dní. „Pozastavený“ status môže preto pretrvať najviac 60 dní od registrácie 

incidentu, okrem prípadu, ak užívateľ neposkytol SECTRANU v stanovenej lehote 

dostatok údajov, informácií a dôkazov k vyneseniu rozhodnutia. 

 

Počas vyšetrovania incidentu môže spoločnosť SECTRAN kontaktovať vodiča a 

iniciovať osobný pohovor bez ohľadu na používateľa DiDb, ktorý vedie 

vyšetrovanie, a môže uplatniť požiadavku mimoriadneho obnovenia členstva. 

 

DiDb užívateľ je povinný informovať SECTRAN o jeho návrhu na základe 

vyšetrenia incidentu kedykoľvek po nahlásení incidentu, ale najneskôr 1 pracovný 

deň pred uplynutím lehoty stanovenej na vyšetrenie incidentu. Návrh musí 

obsahovať informácie potrebné pre rozhodnutie o budúcnosti DiDb statusu 

vodiča, ako aj informácie, údaje a dôkazy potvrdzujúce príslušný návrh. 

 

V. Uzatvorenie incidentu: rozhodnutie, dôsledky 

Na základe návrhu DiDb užívatela, dôkazov, údajov, informácií poskaytnutých 

DiDb užívatelom a vodičom, rozhoduje SECTRAN o budúcom stave DiDb statusu 

členstva, čo môže viesť k neobmedzenému alebo dočasnému vylúčeniu zo 

systému DiDb, alebo obnoveniu pôvodného statusu pred pozostavením. 

Ak na základe predloženého návrhu a/alebo predložených dôkazov SECTRAN 

nedokáže vyniesť opodstatnené rozhodnutie, môže požiadať o predloženie 

ďalších dôkazov a údajov, pričom na predloženie môže SECTRAN stanoviť lehotu. 

Ak DiDb užívateľ, a/alebo dotknutý DiDb člen, nepredloží dôkazy do stanovenej 

lehoty, SECTRAN uzavrie incident bez konečného rozhodnutia a dotyčný DiDb 

člen získa späť svoj status, ktorý mal v DiDb systéme pred spustením incidentu. 

Ak sa po skončení vyšetrovania incidentu objavia také informácie, alebo dôkazy, 

ktoré by mohli viesť k zmene rozhodnutia, tak môžu slúžiť k pozmeneniu 

predchádzajúceho rozhodnutia. K vyneseniu pozmeneného rozhodnutia sú 

smerodajné predpisy Pravidiel incidentov. 

Dôsledkom pri menej závažných porušeniach môže byť popri „Schválenom“ 

statuse  odpočítanie bodov (neúmyselná a nedbanlivosťou spôsobená skutková 

situácia). 

VI. Odvolanie 

Právo odvolať sa voči uzavretiu incidentu majú dotyčný DiDb člen, ako aj DiDb 

užívateľ, ktorý incident nahlásil, pričom v oboch prípadoch nasleduje prejednanie 

incidentu na zasadnutí odvolacej komisie a opakované prijatie rozhodnutia. 

Strany sa môžu odvolať písomne do 30 dní od doručenia rozhodnutia o uzavretí 

incidentu.  
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Odvolanie musí byť v každom prípade odôvodnené s podrobným vysvetlením 

opačného stanoviska. 

Komisia je nezávislý orgán s meniacim sa personálnym zložením, ktorá sa skladá 

v každom prípade z jedného hlavného DiDb člena so statusom platným a 

"Schváleným", z jedného hlavného – do prípadu nezainteresovaného - zástupcu z 

DiDb užívateľov a hlavného zástupcu SECTRANU, resp. externého odborníka, 

ktorý je prizvaný SECTRANOM. 

 

Ďalšie pravidlá a informácie v súvislosti s incidentmi sú obsiahnuté v aktuálnych 

„Pravidlách incidentov“, ktoré si môžete stiahnuť z webovej stránky 

www.didb.eu.  

 

 

http://www.didb.eu/

