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Priebeh % nespôsobilosti v rokoch 2007 - 2019
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Druhy emisných kontrol
Počet EK podľa druhu (2019)
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Technici emisnej kontroly
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2019 - nespôsobilosť podľa dátumu prvej evidencie
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Legislatíva EK

• Legislatívne zmeny v oblasti EK od 1.1.2020


• Povinnosti oprávnenej osoby EK


• Školenia a skúšky technikov EK


• Overovanie PEK



Legislatívne zmeny - zákon 
106/2018 Z. z.

• zmena lehoty na výkon EK administratívnej pri dovoze vozidla, opätovnom schválení vozidla 
alebo zmene technického osvedčenia na osvedčenie o evidencii zo 7 dní na 15 dní


• zmena lehoty na vykonanie nového priebežného overenia, ak bola oprávnená osoba pri 
prvom priebežnom overení vyhodnotená ako nespôsobilá, z jedného mesiaca  na dva 
mesiace


• doplnenie povinnosti oprávnenej osoby používať prístroje schválené, zaevidované v 
informačnom systéme a overené alebo kalibrované aj o požiadavku aby ich  technické 
požiadavky, nastavenia a parametre boli v súlade so schválením a s vyhláškou 

• Zmena žiadateľa o skúšku z overenia znalostí z oprávnenej osoby na fyzickú osobu


• rozšírenie počtu opakovaných skúšok z jednej na  dve  opakované skúšky na získanie 
odbornej spôsobilosti


• vypúšťa sa zákaz pri EK opravovať a nastavovať kontrolované vozidlo


• EK sa preveruje aj zhodnosť vozidla so schváleným typom, ak na vozidle bola zistená nezhoda



Legislatívne zmeny - zákon 
106/2018 Z. z.

• EK môže byť vykonaná aj na vozidlách, ktoré majú výnimku so zákona


• úprava definície bezúhonnosti vypustením nedbanlivostného trestného činu súvisiaceho s 
cestnou premávkou


• so zákazu personálneho a majetkového prepojenia sa  vypúšťajú bl ízke 
osoby navrhovateľa 

• zavádza možnosť pre oprávnenú osobu, nahlásiť MDV SR zistené porušenie 
povinností do 15 dní od zistenia, bez toho aby  jej hrozilo zrušenie oprávneniaoprávnená 
osoba emisnej kontroly nesmie umožniť aby sa v priestore na vykonávanie EK 
na pracovisku (stojisku) nachádzalo také vybavenie, zariadenie alebo prostriedok, ktoré by 
mohlo umožniť neoprávnené ovplyvnenie meraných údajov, hodnôt alebo výsledku EK


• úprava definície povinností oprávnenej osoby v zmysle, že oprávnená osoba je povinná 
zabezpečiť vykonávanie konkrétnych povinností s cieľom zabezpečiť vysokú objektívnosť a 
kvalitu vykonávaných emisných kontrol, nediskriminačným spôsobom 

• úprava dôvodu na zrušenie osvedčenia technika pri použití nepovolených zariadení



Legislatívne zmeny - zákon 
106/2018 Z. z.

• Úprava podmienok na absolvovanie doškoľovacieho kurzu pre technika, ktorý 
obdržal dve pokuty za 5 rokov. Po novom sa táto povinnosť vzťahuje  len na 
pokuty v hodnote 210 a 300 eur 

• Zníženie sadzby pokút pre technika zo 60 na 30 eur a zo 120 na 60 eur


• OÚ v sídle kraja udelí osvedčenie s pôvodnou lehotou platnosti  technikovi, 
ktorému bolo  v posledných 12 mesiacoch  zrušené osvedčenie na žiadosť 
oprávnenej osoby alebo zaniklo z dôvodu ukončenia pracovnej zmluvy alebo 
zrušenia, resp. zániku oprávnenej osoby

• OÚ môže pri nariadení o podrobení vozidla emisnej kontrole pravidelnej mimo 
ustanovených lehôt stanoviť aj čas a miesto vykonania emisnej kontroly

•



Legislatívne zmeny - vyhláška 
138/2018 Z. z.

• pri počiatočnom overení z dôvodu zmeny sa overuje aj označenia PEK a označenie 
MZZ 

• stacionárne PEK môže byť vybavené aj  vonkajším priestorom  určeným na 
vykonávanie  EK administratívnej. Novela definuje aj podmienky, ktoré musí spĺňať 
vonkajší priestor spolu s požiadavkami na MZZ v tomto priestore 


• ak  identifikáciu a vizuálnu kontrolu  vykonal ten istý technik pri TK 
bezprostredne predchádzajúcej EK nemusí ju vykonávať v rámci EK . Platí to aj naopak.


• zmena doby archivácie protokolu o emisnej kontrole z 5 rokov na 4 roky


• nový dôvod na nariadenie EK mimo lehoty, ak vozidlo nie je poskytnuté na 
opakované vykonanie emisnej kontroly 

• PEK musí byť najneskôr do 31. marca 2020 vybavené pripojením na internet so 
statickou IP adresou



Povinnosti oprávnenej osoby
Oprávnená osoba emisnej kontroly je, s cieľom zabezpečiť objektívnosť a vysokú kvalitu vykonávaných 
emisných kontrol, povinná


• zabezpečiť vykonávanie EK v rozsahu udeleného oprávnenia na príslušný druh EK a kategóriu vozidla 
nediskriminačným spôsobom  prostredníctvom osôb, ktoré sú držiteľmi platného osvedčenia


• zabezpečiť, aby technologické vybavenie a usporiadanie pracoviska emisnej kontroly zodpovedalo 
udelenému oprávneniu,


• Zariadenia používať len schválené, kalibrované alebo overené a evidované v IS a ktorých parametre, 
nastavenia a technické požiadavky sú v súlade so schválením a s vyhláškou 


• Umožniť TS EK priebežné overenie raz za 3 roky 

• zabezpečiť používanie schváleného IS 

• zabezpečiť vkladanie údajov o výsledkoch EK, vyhodnotení technického stavu vozidiel a záveroch, 
zariadeniach používaných pri vykonávaní EK a o ich overení alebo kalibrácii do IS EK a poskytovať ich 
ustanoveným osobám, poskytovať údaje z evidencie príjmu a výdaja tlačív dokladov, kontrolných nálepiek 
a pečiatok určeným osobám,


• zabezpečiť vykonávanie EK v súlade so zákonom, vyhláškami a metodikami


• ku dňu začatia činnosti označiť PEK ustanoveným spôsobom



Povinnosti oprávnenej osoby
• Požiadať o zmenu v oprávnení do 10 dní  

• Požiadať o zmenu v osvedčení technika do 10 dní od oznámenia technikom 


• Zabezpečiť evidenciu tlačív, pečiatok, znehodnotené odovzdať na likvidáciu a pri strate a odcudzení 
postupovať ustanoveným spôsobom - poškodené do 15. februára odovzdať na TS 

• Podrobiť sa novému overeniu na základe rozhodnutia schvaľovacieho orgánu


• Zabezpečiť používanie schváleného MZZ, odoslanie záznamu do IS a umožniť zriadenie trvalého 
vzdialeného prístupu k videozáznamu uloženému 2 roky (od 20.5.2019)


• Zabezpečiť označenie PEK o monitorovaní MZZ


• počas celej doby platnosti dodržiavať podmienky na udelenie oprávnenia


• Zverejniť transparentným spôsobom cenník EK (prijímacia kancelária, na webe, AISEK)


• Zabezpečiť školenie na vykonávanie administratívnych činností pre všetky osoby vykonávajúce 
administratívne činnosti s prístupom do AISEK


• Po ukončení činnosti vrátiť nespotrebované tlačivá a pečiatky TS EK


• Môže predávať povinné označenia vozidiel 



Oprávnená osoba - nesmie
• Umožniť prístup do AISEK iným osobám ako technikom a administratívnym osobám


• umožniť na vykonávanie emisnej kontroly použitie iného priestorového a technologického 
vybavenia, ako je ustanovené týmto zákonom a vyhláškou,


• umožniť vykonávanie emisnej kontroly fyzickými osobami, ktoré nemajú platné osvedčenie 
technika EK, nie sú v pracovnom pomere k oprávnenej osobe EK, boli pri skúške z odbornej 
spôsobilosti hodnotené stupňom „nevyhovel“,


• odmeňovať technikov EK spôsobom, ktorý by súvisel s vyhodnotením vozidla v rámci EK,


• umožniť vykonávanie EK mimo schváleného priestoru na vykonávanie EK stacionárneho PEK, 
schváleného miesta na prevádzkovanie mobilného PEK,


• umožniť vykonávanie EK bez pristaveného vozidla a bez vykonania všetkých ustanovených 
úkonov EK,


• umožniť vykonanie EK bez zaznamenania MZZ a bez odoslania záznamu do AIS EK. 


• umožniť, aby sa v priestore na vykonávanie EK na PEK nachádzalo také vybavenie, zariadenie 
alebo prostriedok, ktoré by mohlo umožniť neoprávnené ovplyvnenie meraných údajov, hodnôt 
alebo výsledku EK.



Podmienky na udelenie 
oprávnenia

• Finančná spoľahlivosť - samostatne EK,TK,KO a každá prevádzka


• Bezúhonnosť - úmyselný trestný čin, nedbanlivostný trestný čin súvisiaci s činnosťou technika 

• Dôveryhodnosť - zrušené oprávnenie 10 rokov späť, prepojené EK, TK, KO, MPZ


• Minimálne jeden technik - pri poklese na nulu je možné pozastaviť platnosť oprávnenia na 9 
mesiacov 

• Minimálne požiadavky na riadenie kvality - nestačí mať treba aj dodržiavať stanovené 
postupy 

• Certifikovaný system protikorupčného manažérstva ISO 37001 - existujúce PEK najneskôr 
20.5.2021, PEK nesmie prísť o certifikát 

• Zmluva o prístupe do AISEK - Licenčná zmluva


• Kompletná technológia na všetky druhy palív a emisných systémov -  najneskôr do 
31.12.2020. Preukazuje sa novým jednotným oprávnením.



Zrušenie oprávnenej osoby
• Vlastná žiadosť


• oprávnenie bolo udelené na základe nepravdivých údajov alebo podkladov o splnení podmienok na udelenie 
oprávnenia,


• držiteľ oprávnenia prestal spĺňať niektorú z podmienok, na základe ktorých mu bolo oprávnenie udelené 

• v rámci priebežného overenia plnenia podmienok vykonaného TS EK nebol držiteľ oprávnenia hodnotený „spĺňa 
podmienky“ aj po lehote dvoch mesiacov určenej na odstránenie nedostatkov; odstránenie nedostatkov podania sa 
kontroluje novým priebežným overením v rozsahu zistených nedostatkov


• držiteľ oprávnenia sa nepodrobil novému priebežnému overeniu plnenia podmienok na udelenie oprávnenia alebo 
nevyhovel novému priebežnému overeniu,


• držiteľ oprávnenia porušil niektorú z povinností, ak oprávnená osoba EK orgánu hlavného štátneho odborného 
dozoru sama písomne nahlási do 15 dní od vykonania EK zistené porušenie povinnosti, schvaľovací orgán 
oprávnenie nezruší,


• držiteľ oprávnenia nemá na vykonávanie emisných kontrol zavedený platný certifikovaný systém protikorupčného 
manažérstva certifikovaný akreditovaným certifikačným orgánom, ktorý je posúdený SNAS


• držiteľ oprávnenia napriek upozorneniu odborného dozoru opakovane poruší tú istú povinnosť, za ktorej porušenie 
mu už bola uložená pokuta orgánom štátneho odborného dozoru, počas 24 mesiacov odo dňa právoplatnosti 
predchádzajúceho rozhodnutia o uložení pokuty, ak oprávnená osoba emisnej kontroly orgánu hlavného štátneho 
odborného dozoru sama písomne nahlási do 15 dní od vykonania EK zistené porušenie povinnosti, schvaľovací 
orgán oprávnenie nezruší,


• držiteľ oprávnenia umožnil neoprávnené použitie tlačív protokolov o kontrole technického stavu časť B – emisná 
kontrola, osvedčenia o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola a kontrolnej nálepky, alebo



Technik emisnej kontroly
Nový technik EK

Existujúci technik EK

Vzdelanie Základné školenie Skúška Osvedčenie technika EK 

Doškoľovací kurz Skúška Osvedčenie technika EK 



Vzdelanie technika
Preukázanie 

znalostí o 
vozidlách

Vzdelanie v 
požadovanom 

odbore

Platné osvedčenie 
technika k 20.5.2018

• Skúška zo znalostí o vozidlách


• TSEK alebo TSTK


• Žiada FO sama za seba 

• Odborná príprava - dobrovoľná


• TSEK alebo TSTK

• Príloha 8 vyhlášky 138/2018


• 12 stredoškolských  


• 8 vysokoškolských odborov


• 3 roky praxe aj počas školy

• Záujemca mal k 20.5.2018 
platné osvedčenie tecnika 
EK alebo TK alebo KO 
alebo MPZ



Školenie technika EK
• Základné školenie


• Prihláška na TS - vzor www.seka.sk (identifikačné údaje o FO a identifikačné údaje o PEK)


• Rozsah - teória (TS cca 7 dní ) + prax (u vás na PEK cca 4 dni)


• Ukončenie do 6 mesiacov (obe časti)


• Doškoľovací kurz 


• Prihláška na TS - vzor www.seka.sk (identifikačné údaje o FO a identifikačné údaje o PEK) - 
najneskôr 90 dní pred koncom platnosti


• Rozsah - 2 dni – TS ( v prechodnom období A,B,C - 2 dni, AC/BC/AB - 3 dni, A/B/C - 4 dni)


• Ukončenie do 6 mesiacov


• Môže byť nariadený ministerstvom (aj bez skúšky)


• Ak technik dostal 2 pokuty (do 6 mesiacov od 2. pokuty, do 8 mesiacov skúšku)



Skúška z odbornej spôsobilosti

• Prihláška na skúšku - adresovať na ministerstvo, poslať technickej 
službe, do 3 mesiacov od ukončenia školenia alebo kurzu, poplatok 100 
eur


• Zápisnica zo skúšky - platnosť 6 mesiacov


• Opakovaná skúška - dva krát, najskôr po 7 dňoch najneskôr do 6 
mesiacov, samostatná prihláška a poplatok 50 eur za jednu časť, 100 eur 
za obe časti


• Písomná časť - 4 testy po 20 otázok, úspešnosť 90% súhrnne, ale v 
každom z testov minimálne 80%, na každý test 35 minút


• Praktická časť - preukázanie znalostí a praktických zručností, 3 x 
stanovenie hodnôt, 1 x el. protokol, 1 x komplet kontrola + 2 x meranie



Osvedčenie technika EK
• Udelenie osvedčenia 

• Spôsobilý na právne úkony


• Bezúhonný – úmyselný trestný čin alebo nedbanlivostný alebo činnosťou technika


• Dôveryhodný – zrušené osvedčenie 10 rokov späť


• Vzdelanie – tu sa preukazuje prax


• Základné školenie + Skúška z odbornej spôsobilosti


• Predĺženie platnosti osvedčenia 

• Po 5 rokoch platnosti - môže byť aj skôr, pôvodné osvedčenia (A,B,C) platia do doby do ktorej mali 
platnosť, pri predĺžení prvého osvedčenia sa vystaví jedno na všetky typy palív a ostatné zaniknú


• Žiadosť o predĺženie na OÚ najneskôr do 30 dní pred koncom platnosti


• Doškoľovací kurz + Skúška s hodnotením vyhovel


• Ak sa technik z vážnych zdravotných dôvodov nemôže zúčastniť kurz alebo skúšky absolvuje ich až po 
ukončení práceneschopnosti



• Kedy je potrebné počiatočné overenie? 


Pri vzniku nového PEK alebo pri zmene existujúceho PEK (zmena počtu stojísk, zmena kategórie vozidiel, 
zjednotenie na všetky druhy palív a emisných systémov, ak chýbalo čo len jeden druh paliva alebo emisného 
systému. Ak má PEK všetky 3 kompletné oprávnenia podľa zákona 725/2004, nemusí žiadať o počiatočné 
overenie a zmenu rozsahu na OÚ ale požiada len o zmenu oprávnenia ) 

• Ako žiadať o počiatočné overenie? 

Žiadosť na TS EK o počiatočné overenie s uvedením dôvodu a doložením príloh podľa § 2 ods. 2 vyhlášky najmä:


• GPS súradnice


• Povolenie na zriadenie


• Výkresy (PEK a situácia)


• Zoznam zariadení (podľa stojísk)


• Posudok vetrania a výbuchu + autorizačné osvedčenie


• MZZ - situačný výkres a vyhlásenie o zhode


• DÚP - situačný výkres a vyhlásenie o zhode


• Dokumenty preukazujúce plnenie minimálnych požiadaviek ne riadenie kvality (Príručka kvality, ISO 9001, Akreditácia)

Overenie plnenia podmienok



• Kedy sa vykonáva priebežné overenie? 


Raz za 3 roky na základe plánu schváleného ministerstvom, plán je na www.seka.sk, nie je potrebná žiadosť, v prípade 
potreby ho je po dohode možné spojiť spočiatočným overením a vykonajú sa obe naraz 

• Ako prebieha overenie plnenia podmienok? 

• Priestorové vybavenie - jednotlivé priestory, počty stojísk, rozmery stojiska, vyznačenie stojiska


• Technologické vybavenie - počet technológie na počet stojísk, funkčnosť, platnosť kalibrácie a overenia, 
schválenie použitých zariadení, prenos nameraných hodnôt do AIS EK


• MZZ - rozmiestnenie a nasmerovanie kamier, vyznačenie zóny snímania, prenos snímok do AIS EK, ukladanie 
vidozáznamu


• Plnenie minimálnych požiadaviek na riadenie kvality -  pri priebežnom overení sa kontroluje aj vykonávanie 
činností definovaných príručkou 

• Súlad stavu tlačív a pečiatok - priebežné overenie a počiatočné overenie z dôvodu zmeny


• Označenie PEK a označenie o monitorovaní MZZ - priebežné overenie a počiatočné overenie z dôvodu zmeny, 
označenie o monitorovaní MZZ musí byť na vstupe aj na výstupe z oboch strán a minmálne raz na každom 
stojisku


• Ak sa vykonáva počiatočné z dôvodu zmeny kontrolujú sa aj existujúce stojiská a priestory

Overenie plnenia podmienok



Ďakujem za pozornosť


