
Ladislav Vodička spieva v jednej zo svojich piesní, že „řidič, ten tvrdej chleba má.....“. Určite niečo na tom bude. Niekedy totiž stráviš nekonečné hodiny 
za volantom. Potrebuješ vedieť rôzne informácie, aby si včas a v poriadku prišiel do cieľa. 
Keďže svojim spôsobom „žijem“ s prepravcami a ich vodičmi, napadlo ma, že by som Ti v určitom smere mohla uľahčiť aplikáciami tvoj šoférsky život. 
Pripravila som preto zopár aplikácií pre jednoduché a rýchle vyhľadávanie potrebných informácií, ktorými  sa môžeš lepšie a rýchlejšie orientovať, či 
v čase, kedy odpočívaš, môžeš sa porozprávať so svojimi blízkymi alebo kamarátmi online. 
Poďme sa teda spolu pozrieť na niektoré aplikácie, ktoré sa Ti môžu hodiť. Aplikácie sú rozdelené do skupín pre tvoju ľahšiu orientáciu:

Skôr, ako vyrazíš na cestu
ZADARMO aplikácie, ktoré ti uľahčia život
Skôr, ako vyrazíš na cestu.

19. aplikácií ZDARMA, ktoré ti uľahčia život
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1. Dopravný servis 
a navigácie 
Je veľmi dôležité, aby si vedel, čo všetko sa deje možno aj 
na trase, ktorú práve absolvuješ. Preto ti určite príde vhod 
aplikácia, ktorá ti bude poskytovať aktuálne informácie 
o dopravných obmedzeniach na Slovensku -  možnosť 
vypočuť si aktuálny dopravný servis.

Pre Android si môžeš aplikáciu stiahnuť TU
Pre iPhone si môžeš aplikáciu stiahnuť TU

2. Aplikácia 
Zelená vlna 
je profesionálnym dopravným spravodajstvom RTVS 
a poskytuje informácie o dopravnej situácii na slovenských 
cestách a diaľniciach, dopravné nehody, kolóny, 
zjazdnosť, prejazdnosť, kde je meraná rýchlosť, uzávierky, 
rozkopávky, či obmedzenia.

Možnosti aplikácie:

Prezerať najaktuálnejšie dopravné udalosti v tvojom okolí
 
Vypočuť si poslednú odvysielanú rozhlasovú Zelenú vlnu
 
Nahlásiť novú dopravnú udalosť cez aplikáciu alebo 
telefonicky jedným kliknutím
 
Pridať fotografiu k dopravnej udalosti
 
Prezerať dopravné kamery na slovenských cestách

Táto aplikácia je kompatibilná so všetkými zariadeniami a môžeš 
si ju stiahnuť TU

Dopravný servis a navigácie Dopravný servis a navigácie

play.google.com/store/apps/details?id=com.analyticadesign.eds
https://itunes.apple.com/us/app/dopravny-servis-radia-expres/id456228492
https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.creanet.zelenavlna
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3. Aplikácia 
Waze 
S Waze budeš vždy informovaný, čo sa deje na ceste. Aj 
keď trasu poznáš, vysype ti rad informácií, aká je napríklad 
premávka na trase, kde čo opravujú, kde sa nachádzajú 
policajné hliadky, nehody, prípadne ďalšie situácie, ktoré 
by ťa mohli obmedziť v jazde. A čo je úplne úžasné  - Ak 
je premávka na tvojej trase naozaj kritická, Waze ti trasu 
zmení a tak ušetrí tvoj čas.
Prednosti Wazu:

Upozorňuje na premávku, 
políciu, nebezpečenstvá

Okamžitá zmena trasy pri 
kritickej situácii na tvojej 
trase

Čas tvojho príchodu je 
založený na aktuálnych 
dopravných informáciách

Nájde ti najlacnejšie palivo 
na trase

Ak jazdíš s Android Auto  
môžeš Waze použiť na 
displeji tvojho auta

Môžeš si vybrať z množstva 
hlasov, ktoré ťa budú na 
ceste sprevádzať

Stiahnuť aplikáciu si môžeš stiahnuť TU

Dopravný servis a navigácie Dopravný servis a navigácie

4. Aplikácia 
SYGIC 
Komfort pri používaní ponúka navigácia SYGIC, ktorá 
patrí medzi najlepšie offline navigácie. Veľmi ľahko nájdeš 
požadovanú destináciu pomocou funkcie celotextového 
vyhľadávania a čo je super – navyše zobrazí aj všetky 
čerpacie stanice v okolí a ešte aj tú, ktorá má pre kon-
krétny typ paliva najvýhodnejšiu cenu. Výhodou je služba 
„Parkopedia“, ktorá ti umožňuje rezervovať si parkovacie 
miesto po celom svete.

Hlavné funkcie a vlastnosti:
 
vynikajúce možnosti

nahovorené známymi hlasmi

nevyžaduje počas navigácie internet

Bluetooth spojenie s audiosystémom v aute

Na stiahnutie mobilné verzie Andrioid TU
Na stiahnutie mobilné verzie iPhone TU

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waze
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sygic.aura
https://itunes.apple.com/us/app/sygic-gps-navigation-maps/id585193266?platform=iphone&preserveScrollPosition=true#platform/iphone
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5. Komunikácia 
Najrozšírenejšou komunikačnou aplikáciou je SKYPE.

Túto aplikáciu pozná už takmer celý svet. Je využívaná 
všade – doma, v práci, ale určite využiteľná je aj na 
cestách, kedy môžeš s tvojimi blízkymi nielen hovoriť, ale 
sa s nimi aj vidieť. Pre niektorých vodičov je už nenahradi-
teľnou súčasťou pracovného života. Ponúka totiž nielen, 
ako som už spomínala, štandardný hovor, či videohovor, 
ale je tu možnosť chatu, zdieľania súborov, dokonca cez 
skype možno viesť videokonferenciu s viacerými volajúci-
mi súčasne.

Stiahni si pre Android, iOS

6. Aplikácia
Whatsapp 
Je bezplatná aplikácia na zasielanie správ, volanie priate-
ľom alebo rodine prostredníctvom internetového pripo-
jenia (v dostupnej sieti 4G/3G/2GEDGE alebo Wi-fi). Za 
Whatsapp komunikáciu neplatíte nič – dokonca ani keď 
posielate správy zo zahraničia alebo do zahraničia.

Táto aplikácia je kompatibilná so všetkými zariadenia-
mi a môžeš si ju stiahnuť TU

Komunikácia Komunikácia

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skype.raider&hl=en
https://itunes.apple.com/us/app/skype-for-iphone/id304878510?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whatsapp
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7. Aplikácia
Viber 
Keď sme už pri komunikačných aplikáciách, kedy môžeš 
hovoriť a vidieť sa so svojimi blízkymi, či priateľmi, 
spomeniem ešte Viber. 

Aplikácia Viber je bezplatný Messenger, vďaka ktorému 
môžeš byť v spojení s kýmkoľvek a kdekoľvek sa nachá-
dzaš. Umožňuje ti robiť aj medzinárodné rozhovory za-
darmo. Komunikácia cez Viber je bezpečná, lebo Messen-
ger automaticky kóduje textové správy, video, aj hlasové 
hovory, fotky, skupinové chatovanie.

Táto aplikácia je vhodná pre všetky zariadenia a stiah-
nuť si ju môžeš TU

8. Práca 
s dokumentmi a iné 
dôležité aplikácie 
Určite zaujímavou je aplikácia Office Lens.

Ako vodič kamiónu musíš veľakrát manipulovať s rôznymi 
dokumentmi. A aby si ich mohli zdieľať elektronicky so 
svojím zamestnávateľom alebo dispečerom, je pre teba 
táto aplikácia ako stvorená a hlavne veľmi jednoduchá. 
Odfotíš potrebný dokument, Office Lens vytvorí bez-
chybný scan a dokonca vie upraviť aj dokumenty, ktoré sú 
buď pokrčené alebo fotené z nesprávneho uhla. Okrem 
scanovania môžeš tieto informácie ihneď zdieľať tam, kde 
práve majú byť doručené. Perfektné!

TOP výhodou tejto aplikácie je:
 
široké spektrum podporovaných formátov

vytváranie bezchybných dokumentov a ich okamžité 
zdieľanie.

Aplikáciu si môžeš stiahnuť tu pre: Android

Komunikácia Práca s dokumentmi a iné dôležité aplikácie

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.viber.voip
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.officelens&hl=en
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9. Aplikácia
Drivemode 
Telefonovanie za volantom dosť odvádza pozornosť 
a niektorí vodiči dokonca počas šoférovania píšu aj 
smsky. Je to dosť nebezpečné a preto zaujímavou voľ bou 
pre tých, ktorí bez mobilu nevedia existovať, je aplikácia, 
ktorá prostredníctvom hlasu dokáže odpovedať aj na 
smsky, či Facebook Messenger a WhatsApp. Tiež do-
káže ovládať aj napríklad prehrávač hudby či navigáciu. 
Spúšťa sa po pripojení do doku alebo Bluetooth. Infor-
muje o prichádzajúcich správach a môžeš si nastaviť aj 
automatické odpovede.

Stiahnuť si ho môžeš TU

10. Aplikácia ICE 
Je aplikácia, ktoré môže zachrániť tvoje zdravie alebo aj 
zdravie iného človeka. Uchováva dôležité informácie pre 
lekárov a záchranárov, ak by sa s tebou niečo stalo ale-
bo by si sa ocitol v núdzovej situácii. Nielenže obsahu-
je informácie kontakty blízkych osôb, ale aj tie, ktoré sa 
týkajú predpísaných liekov, chorôb, ktoré si prekonal, či 
prípadne alergií, ak nejaké máš a pod. Špeciálne núdzové 
tlačidlo umožňuje počas krízovej situácie vyslať núdzovú 
správu tomu, koho máte v zozname kontaktov pre takéto 
situácie.

Túto aplikáciu si môžeš stiahnuť TU

Práca s dokumentmi a iné dôležité aplikácie Práca s dokumentmi a iné dôležité aplikácie

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.drivemode.android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.clusor.ice
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11. Aplikácia
iPokuta 
Vždy som hovorila, že Slovensko je síce malá krajina, ale 
žije tu obrovské množstvo šikovných ľudí. Jedným z nich 
je Ivan Šulko, ktorý pre vodičov urobil aplikáciu, ktorá 
zobrazuje výšku pokuty za prekročenie rýchlosti v obci, 
mimo obce, aj na diaľnici. Rýchlosť je možné zadať auto-
maticky prostredníctvom GPS alebo aj manuálne. Ak má 
vodič pocit, že sem tam sa mu stane, že má „ťažšiu“ nohu 
na plyne, môže sa mu táto aplikácia hodiť. Alebo možno 
iba pre zábavu .

Túto aplikáciu si môžeš stiahnuť TU

12. Aplikácia
Mobilný vodič 
Umožňuje vodičovi skontrolovať stav jeho vozidla. Je 
určená pre OS Android a dostať sa do nej dá zvyčajným 
spôsobom – pomocou prihlasovacích údajov. Samozrejme 
je k tomu potrebný aj internet.

Po prihlásení sa ti zobramenu:

Práca s dokumentmi a iné dôležité aplikácie Práca s dokumentmi a iné dôležité aplikácie

mapa
kniha jázd

Na mape sa zobrazí podrobná aktuálna poloha vozidla. Čo 
je veľmi dobré, je možné si zmeniť náhľad – satelitný/terén 
a dokonca aj premávku.

V knihe jázd sú všetky informácie, ktoré sa týkajú jazdy vozidla 
pekne podľa dní – koľ ko trvala jazda, aká bola dĺžka jazdy, čas 
státia, názov miest, kde sa vozidlo pohybovalo, meno vodiča. 
Je možné zobrazovať dokonca aj údaje o spotrebe konkrétnej 
jazdy. 
V tejto aplikácii dokonca môžu vodiči medzi sebou komunikovať 
pomocou správ, prípadne dispečer môže cez ne posielať in-
štrukcie, potrebné dokumenty, či materiály.
Poslednou zaujímavou a určite výhodnou možnosťou tejto 
aplikácie sú náklady. Tu sú evidované všetky náklady spojené 
s vozidlom – údržba, niektoré poplatky, tankovanie pohonných 
hmôt. A tieto údaje dokonca môže dopĺňať aj samotný vodič.
Aplikáciu si môžeš stiahnuť TU

správy
náklady spojené s vozidlom

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sulek.ipokuta
https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.aldobec.mddriver
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13. Aplikácia
Blackbox 
Ako má lietadlo svoju čiernu skrinku, tak existuje aplikácia, 
ktorá je ako čierna skrinka. Umožňuje totiž nahrávať videá 
vo vysokom rozlíšení a robiť fotografie počas jazdy, ukla-
dať ich, dať ich napríklad na yotube alebo ich môžeš po-
sielať aj mailom. AutoGuard Dash Cam – Blackbox nijako 
nebude rušiť iné tvoje aplikácie, ktoré máš aktívne po-
čas jazdy. Nahrávanie začne vždy automaticky, ak telefón 
umiestniš do nabíjacieho doku alebo po pripojení cez 
Bluetooth

Aplikáciu si môžeš stiahnuť TU

Práca s dokumentmi a iné dôležité aplikácie

14. Diár, kalendár, 
zápisník
Zápisník Moje poznámky je rýchly, elegantný. Je možné 
ho použiť aj ako poznámkový blok, zápisník, denník, aj 
diár. 

Kľúčové funkcie:

Zámok aplikácie –tu si môžeš vybrať, ako si svoj diár 
uzamkneš – heslom, kódom PIN alebo dokonca odtlačkom 
prsta

Usporiadanie poznámok v priečinkoch

Zoradenie poznámok – podľa dátumu vytvorenia, aktuali-
zácie, názvu, či priečinka

Môžeš pridávať pripomienky

Môžeš exportovať textové súbory a HTML

Miniaplikácie

A je aj v slovenskom jazyku

Aplikácia je kompatibilná so všetkými zariadeniami 
a môžeš si ju stiahnuť TU

Diár, kalendár, zápisník

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hovans.autoguard&hl=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.kreosoft.android.mynotes
https://itunes.apple.com/us/app/skype-for-iphone/id304878510?mt=8
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15. Aplikácia
Cat Notes 
Je úplne famózny prehľadný poznámkový blok. Táto apli-
kácia je navrhnutá tak, aby sa ovládala veľmi jednoducho 
a rýchlo. Filozofia  aplikácie je  jedinečná!

Rozdiely oproti ostatným aplikáciám:

Diár, kalendár, zápisník Diár, kalendár, zápisník

Má zaujímavý farebný dizajn

Poznámky si môžeš ukladať do kategórií

Namiesto potvrdzovacie tlačidla môžeš ihneď zvoliť pre uloženie 
tlačidlo príslušnej kategórie, kam chceš svoju poznámku alebo 
údaj uložiť

Dokážeš sa veľmi rýchlo orientovať a nájsť informáciu, ktorú po-
trebuješ

Ku každej poznámke sa dá pridať čas začiatku a konca poznámky

Nemá žiadne zbytočné vyskakovacie obrazovky

Špeciálny mód pre rýchle vymazanie poznámok

Všetko, čo chceš urobiť v tomto poznámkovom bloku, ide ľahko, 
je prehľadné

Nájdeš tu ilustrovanú podrobnú nápovedu

Môžete si ju stiahnuť TU

16. Aplikácia
Organizátor kalendára 
Ak potrebuješ úplne jednoduchú appku, kde by si si zapi-
soval svoje pracovné aktivity, potom táto aplikácia je pre 
teba tá pravá!

Čo ti ponúka?

Je zadarmo a vždy bude

Je malá a ľahko použiteľná

Má kalendár, v ktorom môžeš vytvárať, upravovať 
a odstraňovať svoje plány, akcie, pracovné povinnosti

Má poznámkový blok a môžeš každú poznámku zdieľať

Aplikáciu môžeš zdieľať prostredníctvom WatsAppu, 
Facebooku, Google+ a Twitter.

Je kompatibilná so všetkými zariadeniami a môžeš si ju 
stiahnuť TU

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kreatur.cat.notes
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stefanyapps.agenda
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17. Filmy
online 
Pre voľné chvíle počas odpočinku si môžeš pozrieť film 
podľa nálady alebo podľa toho, aký žáner máš rád. Aj 
toto umožňujú súčasné aplikácie.

Máš voľný čas a rád by si si pozrel nejaký dobrý film alebo 
seriál? Nie je nič jednoduchšie. „Bombuj“ umožňuje 
pohodlné sledovanie filmov a seriálov v jednej aplikácii 
a má jednoduchý a prehľadný dizajn. Je kompatibilná so 
všetkými zariadeniami.

Stiahnuť si ju môžeš TU

18. Aplikácia
Online TV 
Online TV CZ/SK PRO je služba internetovej televízie a je 
určená pre užívateľov PLATENEJ služby „Sledovanie TV.sk, 
ale ihneď po registrácii ti budú sprístupnených niekoľ ko 
televíznych kanálov, aby si si mohol vyskúšať sledovanie 
televízie cez internet zadarmo.

Moderné funkcie internetovej televízie:

Viac než 100 kanálov k sledovaniu

Vysielanie vo FullHD kvalite

Telvízny archív až 7 dní spätne

Nahrávanie budúcich relácií

Automatické nahrávanie seriálov

Jednoduché ovládanie

Podpora Android TV
Pre príjem televízie je však potrebné internetové pripojenie s rýchlosťou cca 
1,2Mbit/s.

Ešte malé upozornenie:
Ak ti aplikácia neumožní registráciu alebo máš uzamknuté kanály, pravdepo-
dobne sa nachádzaš v sieti poskytovateľa internetu, ktorý službu Sledovanie TV 
predáva samostatne. V takom prípade navštív jeho web a aktivuj si túto službu.

Aplikáciu si môžeš stiahnuť TU

Filmy online Filmy online

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tosi.bombujmanual
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.patassoft.onlinetv&hl=sk
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19. A na záver 
aplikácia, ktorú si 
vytvorili vodiči sami 
pre seba 
Ide o aplikáciu Truckfly a je určená pre profesionálnych 
vodičov. Táto aplikácia je naozaj „vymakaná“. Pomôže ti 
nájsť všetky zastávky na ceste – to znamená čerpacie sta-
nice, odpočívadlá, parkoviská, motoresty. Dokonca ti po-
núkne podrobné informácie o počte parkovacích miest, 
počte spŕch napríklad na odpočívadle, type vybavenie 
motorestu, wifi pripojení, či bankomatoch. 
Táto aplikácie ti umožňuje naplánovať trasu tvojej cesty, 
nájde ti počas tejto trasy čerpacie stanice, či dobré miesto 
pre odpočinok.

Inštalovať si ju môžeš TU

Šťastnú cestu a veľa kilometrov bez 
nehôd Ti želám!

Aplikácia, ktorú si vytvorili vodiči sami pre seba

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.truckfly.truckfly&hl=sk

