Manuál k automatizovanému
informačnému systému
emisných kontrol
pre užívateľa s právomocami
kontrolóra
(OÚD, MDPT SR)
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Úvod do AIS EK
Automatizovaný informačný systém emisných kontrol (ďalej len „AIS EK“) slúži na zabezpečenie
jednotného postupu výkonu emisných kontrol v rámci celej Slovenskej republiky s využitím systému
centrálnej databázy prístupnej s ktoréhokoľvek miesta pripojeného na verejnú počítačovú sieť
(Internet). AIS EK je riešený tak aby plne spĺňal podmienky stanovené na informačný systém
emisných kontrol zákonom č. 725/2004 Z. z., vyhláškou MDPT SR 29/2006 Z. z. a vyhláškou MDPT
SR 578/2006 Z. z.

so súčasným zabezpečením komfortu jeho obsluhy primeraného použitému

webovému prostrediu.

Požiadavky AIS EK
Minimálne požiadavky:
•

PC

•

Akýkoľvek operačný systém umožňujúci prehliadanie webových stránok,

•

Akýkoľvek internetový prehliadač poslednej verzie,

•

Adobe Reader 7.0

•

Stabilné pripojenie na Internet

Odporúčané požiadavky:
•

PC

•

Operačný systém WINDOVS XP

•

INTERNET EXPLORER 6.0, alebo iný poslednej verzie

•

Adobe Reader 7.0

Oprávnený používatelia AIS EK
Prístup do AIS EK majú len oprávnené osoby emisnej kontroly, technická služba emisnej kontroly
a príslušné orgány štátnej správy (OÚD, MDPT SR) a to prostredníctvom jednotlivých užívateľov
v potrebnom rozsahu. Prístup do systému je zabezpečený a priradený pre každého evidovaného
užívateľa samostatne, pomocou užívateľského mena a prístupového hesla priradeného

len

konkrétnemu užívateľovi. Každý užívateľ je povinný zabezpečiť svoje užívateľské meno a heslo tak,
aby nemohlo dôjsť k jeho zneužitiu inou osobou. Základné nastavenie užívateľov a ich rolí vytvára
správca systému (administrátor – S-EKA s.r.o)

Začíname pracovať s AIS EK
Spustenie AIS EK
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Do internetového prehliadača zadajte webovú adresu AIS EK (https://stk.datalock.sk/seka/login.do)
a dajte ju vyhľadať. Po otvorení prístupovej stránky zadajte do príslušných kolóniek Vaše užívateľské
meno a prístupové heslo a stlačte Prihlásiť. Ak sú Vaše užívateľské meno a prístupové heslo
správne, otvorí sa základná stránka systému.

Užívateľ so zadefinovanou rolou kontrolór môže v rámci systému prezerať databázy uzavretých
a rozpracovaných protokolov, môže v nich filtrovať a usporadúvať ich podľa svojich požiadaviek
a potrieb a môže si vytvoriť štatistický prehľad o vykonaných kontrolách za ľubovoľné obdobie a na
ľubovoľné pracovisko emisnej kontroly (technika).
Databáza rozpracovaných protokolov

V tejto databáze sa nachádzajú všetky práve vytvárané a ešte neuzavreté protokoly. Databáza sa
zobrazuje vždy za aktuálny deň, zmenou dátumu a prekliknutím sa do vedľajšieho políčka
dosiahneme zobrazenie databázy rozpracovaných protokolov v iný deň, vymazaním dátumu
a prekliknutím sa do vedľajšieho políčka dosiahneme zobrazenie databázy všetkých rozpracovaných
protokolov nezávisle odo dňa vytvorenia.
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V databáze je možné filtrovať takmer podľa ktorejkoľvek z jej položiek a to vypísaním požadovaného
údaju do filtračného okienka umiestneného pod názvom položky. Zrušenie nastaveného filtra je
možné použitím tlačidla Zrušiť filter.

Je možné zmeniť si nastavenie zobrazovaného počtu údajov z prednastavených 10riadkov na stránku
na 5,15,20,30,40 až 80 riadkov podľa potreby.
Kliknutím na niektorý zo zobrazených riadkov databázy rozpracovaných protokolov sa zobrazí
konkrétny rozpracovaný protokol .
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Návrat späť je možný buď pomocou tlačidla Rozpracované umiestneného v ľavej ponukovej lište
alebo pomocou hornej lišty.

Databáza uzavretých protokolov

V databáze uzavretých protokolov sa nachádzajú všetky protokoly uzavreté v automatizovanom
informačnom systéme emisných kontrol. Systém ale zobrazuje uzavreté protokoly podľa dátumu
uvedeného vo filtračnom okienku nachádzajúcom sa pod položkou dátum (t.j. len protokoly uzavreté
v ten konkrétny deň).
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Pokiaľ sa dátum neuvedie (vymaže sa) systém zobrazí databázu všetkých uzavretých protokolov.
Kvôli rýchlosti prenosu je ale počet zobrazovaných protokolov obmedzený na hodnotu 200 a takisto je
zredukovaný aj počet zobrazovaných údajov. Ak chcete pracovať so všetkými protokolmi a so
všetkými údajmi je potrebné použiť tlačidlo Všetky protokoly , ktoré zabezpečí prenos všetkých
údajov. Môže to mať vplyv na rýchlosť prenosu.
Tak ako v databáze rozpracovaných protokolov je možné aj tu filtrovať a vyhľadávať podľa
ktorejkoľvek položky databázy.
Ak chcete zistiť výsledky práce konkrétneho pracoviska uvediete jeho kód do filtračného okienka
v položke Kód PEK a prekliknete sa do vedľajšieho okienka, prípadne stlačte klávesu Tabulátora
a systém vyfiltruje všetky uzavreté protokoly daného pracoviska.

Ak chcete vyhľadať konkrétne vozidlo uveďte do príslušného filtračného okienka evidenčné číslo,
prípadne identifikačné číslo VIN.

Systém umožňuje aj filtráciu vozidiel evidovaných v konkrétnom okrese a to uvedením prvých dvoch
písmen evidenčného čísla (označujúcich okres) do filtračného okienka evidenčného čísla.
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Filtráciu je možné nastaviť aj podľa konkrétneho kódu protokolu, hodnotenia emisnej kontroly
(spôsobilé, nespôsobilé), druhu kontroly (pravidelná, administratívna, zvláštna), čísla použitého tlačiva
(protokolu osvedčenia, nálepky), technika ktorý emisnú kontrolu vykonal, značky vozidla (napr.:
SKODA, MERCEDES a iné), obchodného názvu vozidla (napr.: 105, COROLA a iné) a podľa dátumu
stornovania protokolu. Stornované protokoly sú podsvietené tmavým pozadím. Pohybovať sa medzi
položkami je možné pomocou spodnej posúvacej lišty. Zrušenie nastaveného filtra je možné použitím
tlačidla Zrušiť filter.

Je možné zmeniť si nastavenie zobrazovaného počtu údajov z prednastavených 10 riadkov na stránku
na 5,15,20,30,40 až 80 riadkov podľa potreby.
Kliknutím na niektorý zo zobrazených riadkov databázy uzavretých protokolov sa zobrazí konkrétny
uzavretý protokol a je možné prezrieť a skontrolovať ako bol konkrétny protokol vypísaný.
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Použitím tlačidla Štatistika umiestneného v ľavej ponukovej lište je možné vytvoriť a vytlačiť (prípadne
uložiť v elektronickej forme vo formáte pdf ) niektoré štatistické výstupy.

Po odkliknutí tlačidla Užívatelia umiestneného na hornej ponukovej lište sa otvorí okno Zoznam
užívateľov stanice, v ktorom sa zobrazí zoznam užívateľov.

Po kliknutí na konkrétny riadok v zozname sa zobrazí Detail užívateľa, ktorom sú zobrazené
základné údaje o užívateľovi, definícia jeho užívateľských práv (role) a platnosť osvedčenia.
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