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Informácie z Technického preukazu za pár sekúnd na Audanete. 
 

Až doposiaľ museli byť údaje o vozidle zadávané do prípadu ručne, čo predstavuje časovo náročný 

proces. S AudaCard sú informácie z Technického preukazu (Osvedčenia o Evidencii vozidla – Časť I.) 

odoslané na Audanet automaticky za pár sekúnd. 

Čo je eVRC? – eVRC je skratka z medzinárodného označenia elektronického Osvedčenia o Evidencii (z 

angl. electronic Vehicle Registration Card). Karty s elektronickým čipom európskeho štandardu sú 

zavedené okrem SR aj v Rakúsku. 

Hlavné výhody: 

- Profesionálna prezentácia pred zákazníkom 

- Eliminácia chybného zadania vozidla 

- Časová úspora 

- Možnosť overenia originality Osvedčenia o Evidencii vozidla 

Požiadavky: 

1. Čítačka čipových kariet s nainštalovaným PC/SC ovládačom.  

2. Zdroj dát: správne naformátovaný textový súbor alebo eVRC Viewer zo stránky Ministerstva 

vnútra. Podporovaná verzia je 1.1.0.0. Aplikácia je voľne dostupná na adrese: 

http://www.minv.sk/?vzory-dokladov-evidencia-vozidiel 

3. Nainštalovaný Microsoft .NET Framework 4. Dostupný na adrese:  

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=17851 

4. Aplikácia AudaCard  

5. Užívateľský účet na platforme Audanet s aktivovaným ”B2B Interface subscription“, resp. 

užívateľský účet na platforme AudaGlass s “WebServiceClient”. 

  

http://www.minv.sk/?vzory-dokladov-evidencia-vozidiel
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=17851


Prenášané údaje z Osvedčenia o Evidencii *: 

 VIN 

 Evidenčné (Registračné) číslo 

 Dátum prvej registrácie 

 Údaje o prevádzkovateľovi - Držiteľ registračného osvedčenia 

o Priezvisko alebo obchodné meno 

o Iné mená alebo iniciály 

o Adresa v členskom štáte 

 Zdvihový objem motora 

 Max. čistý výkon motora 

 Menovité otáčky 

 Maximálna technicky prípustná hmotnosť naloženého vozidla 

 Prevádzková hmotnosť 

 Počet miest na sedenie 

 Farba vozidla 

 Kategória vozidla, Počet náprav, Rázvor, Typ motora, Typ vozidla (uvedené v poznámke)  

* Všetky údaje z Osvedčenia o Evidencii sú automaticky uložené  na Audanete v sekcii prílohy kontrétneho 

prípadu. Niektoré údaje sa pri použití služby AudaVIN nemusia preniesť. Do systému AudaGlass sa 

prenášajú iba relevantné informácie a textová príloha OoE. 

Konfigurácia aplikácie AudaCard: 

Konfigurácia programu AudaCard pozostáva zo zadania nasledujúcich parametrov: 

 Prihlasovacie meno a heslo do platformy Audanet  

 Prihlasovacie meno a heslo do Audaglass 

 Automatické použitie AudaVIN  v AudaPadWEB (V prípade úspešného dotazu sa vozidlo 

automaticky identifikuje aj so správnou výbavou) 

 

 

  



Postup vytvorenia prípadu, ak sa rozhodnete využiť ako zdroj dát eVRC Viewer: 

1. Uistite sa, že je k počítaču pripojená čítačka elektronických kariet Osvedčenia o Evidencii, a sú 

nainštalované potrebné ovládače zariadenia.  

2. Vložte Osvedčenie o Evidencii do čítačky čipových kariet: 

 
3. Spustite program AudaCard, automaticky sa spustí aj aplikácia pre kontrolu a čítanie dokladov 

Osvedčenia o Evidencii - eVRC Viewer (viď bod 4): 

 
 

Ak budete potrebovať spustiť eVRC Viewer opakovane, zobrazí sa v aplikácii AudaCard možnosť 

“Spustiť eVRC Viewer”: 

 
 

  



4. Po spustení eVRC Viewer kliknite ľavým tlačidlom myši do vyznačenej oblasti v aplikácii pre 

kontrolu a čítanie dokladov OoE: 

 
 

5. Označte všetky údaje klávesovou skratkou CTRL+A: 

 
 

  



6. Skopírujte údaje klávesovou skratkou CTRL+C: 

 
 

7. Údaje sa automaticky načítajú do aplikácie AudaCard – po úspešnom načítaní sa zobrazí 

informácia: 

 
 

8. Zadajte číslo prípadu (povinný údaj, minimálne 3 znaky). Môžete zadať aj referenčné číslo. 

 
 

  



9. Kliknite na tlačidlo „Vytvoriť prípad v AudaPad WEB“: 

 
 

10. Po vytvorení prípadu sa zobrazí dialógové okno s odkazom na priamy prístup k prípadu na 

Audanete (pri kliknutí na odkaz sa spustí predvolený internetový prehliadač): 

 
 

11. Po príhlásení do AudaPad WEB sa v záložke “Otvorené” zobrazí práve vytvorený prípad, ktorý 

obsahuje vyplnené údaje z Technického preukazu: 

 
 

  



Na stránke “Prílohy” je v textovej podobe k dispozícii kompletný obsah Osvedčenia o Evidencii 

vozidla – Časť I.: 

 

 

 

Poznámka: Postup vytvorenia nového prípadu v systéme AudaGlass je podobný, je však potrebné prepnúť 

sa do záložky AudaGlass. Číslo prípadu nie je povinný údaj, a v prípade nezadania sa použije automatické 

číslovanie platformy AudaGlass:  

 



Po vytvorení prípadu je uživateľ navigovaný priamo do prípadu v systéme AudaGlass: 

 


