
 

TESTEK, a.s., P.O.Box 84, Plachého 14, SK - 840 02 Bratislava 42 
IČO: 35 914 114, IČ DPH: SK2021922694, DIČ: 2021922694 

 

TECHNICKÁ SLUŽBA TECHNICKEJ KONTROLY 

 
 

 
 
 
 

Vážení prevádzkovatelia STK, 

 

s blížiacim sa koncom roka 2019 prichádza čas, v ktorom sa obchodným partnerom zvykne 

ako poďakovanie za celoročnú spoluprácu odovzdávať drobné darčeky. Tento rok sme sa 

rozhodli pred kalendármi a inými reklamnými predmetmi uprednostniť užitočnejší darček, 

použiteľný od 1. januára 2020 pri technických kontrolách, a to 2 kusy automobilovej 

diagnostickej jednotky pre OBD II pre mobilné zariadenia s operačným systémom Android. 

 

Podľa § 56 ods. 4 vyhlášky č. 137/2018 Z. z. musí byť každá STK do 31. decembra 2019 

vybavená okrem iného aj mobilným zariadením na prístup do informačného systému 

technických kontrol (mobilný telefón alebo tablet) a čítačkou palubnej diagnostiky OBD. Aby 

ste nemuseli na tento účel využívať drahé komerčné čítačky OBD určené primárne pre servisy 

a preto disponujúce mnohými pre nás len ťažko upotrebiteľnými funkciami, sme vyvinuli 

alternatívne technické riešenie. Zaviedli sme novú funkcionalitu informačného systému 

technických kontrol, ktorá prostredníctvom aplikácie spustenej v mobilnom zariadení 

s operačným systémom Android a priloženej diagnostickej jednotky pripojenej cez bluetooth 

dokáže prečítať z palubnej diagnostiky všetky predpismi ustanovené údaje a preniesť ich do 

informačného systému. 

 

Súčasťou mobilnej aplikácie je okrem toho tak, ako to vyžadujú predpisy, aj možnosť 

vyhotovovať snímky identifikačného čísla vozidla VIN, zobrazovanej hodnoty počítadla 

celkovej prejdenej vzdialenosti, či ďalších údajov a častí vozidla. V blízkej budúcnosti rátame 

tiež s rozšírením aplikácie o ďalšie funkcionality využiteľné pre technické kontroly vozidiel. 

 

Podrobný manuál k mobilnej aplikácii s postupom pre jej inštaláciu a používanie bude 

zverejnený na našej webovej stránke www.testek.sk, ako aj v informačnom systéme 

technických kontrol v najbližších dňoch. Keďže ide o nové, zatiaľ pri technických kontrolách 

nepoužívané zariadenie, v prvých dňoch jeho používania môže hroziť riziko zabudnutia 

diagnostickej jednotky vo vozidle. Z tohto dôvodu Vám odporúčame zaobstarať si ako zálohu 

aj ďalšie diagnostické jednotky ekvivalentné s ELM 327 v 1.5 s bluetooth pripojením (pozor, 

nie wifi!), ako aj predlžovací kábel pre OBD II, s ktorým sa uľahčí vytiahnutie diagnostickej 

jednotky z diagnostickej zásuvky vozidla a zníži sa riziko zabudnutia vo vozidle. Podrobné 

informácie o povinnosti použitia čítačky palubnej diagnostiky OBD budú uvedené aj 

v konkrétnych novelizovaných metodických pokynoch. 
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