
 

Návod na zaevidovanie kalibrácie zariadenia v informačnom systéme TK 

a vyhotovenie snímok výrobného čísla zariadenia 

 

 

a) Stiahnite si do mobilného zariadenia aplikáciu mSTK. Táto aplikácia je 
bezplatne dostupná v App Store pre operačný systém iOS ako aj v Google 
Play pre operačný systém Android. 

b) V nastaveniach aplikácie si nastavte pridelený API kľúč a uložte. Toto 
nastavenie API kľúča je jednorazové. 

c) V nastavení používateľských účtov pridajte prideleného používateľa 
a zadajte vaše heslo. Toto nastavenie je takisto jednorazové. 

d) Na počítači si otvorte stránku informačného systému https://stk.testek.sk 
e) Prihláste sa do informačného systému svojím prideleným menom a heslom. 

Po prvom prihlásení Vám odporúčame zmeniť si heslo pomocou funkcie 
„Zmena hesla“ v menu. 

f) V menu informačného systému si otvorte „Kalibrácie zariadení“. 
g) Kliknite na ikonu zelené plus (vľavo hore). 
h) Vyplňte dátum a čas kalibrácie. 
i) Vyberte zo zoznamu STK a zariadenie, ktoré budete kalibrovať. 
j) Potvrďte registráciu kalibrácie zeleným tlačidlom. 
k) Ak budete na jednej STK kalibrovať naraz viacero zariadení, je potrebné 

kroky g) až j) zopakovať pre každé zariadenie zvlášť. 
l) Keď sa bude samotná kalibrácia realizovať, kliknite na tlačidlo 

„REALIZOVAŤ“ (vpravo na konci riadku zaregistrovaného zariadenia). 
m) Počas kalibrácie si otvorte mobilnú aplikáciu mSTK. 
n) V zozname kontrol (MOJE KONTROLY) v aplikácii mSTK uvidíte zoznam 

zariadení, na ktoré máte realizovanú kalibráciu. 
o) Vyberiete si v aplikácii mSTK konkrétne zariadenie a pomocou príslušnej 

funkcie odfotíte výrobné číslo zariadenia. Môžete využiť funkciu „snímka stav 
odometra“, „snímka vin“ alebo aj „snímka iné“. Nezáleží na tom, ktorú 
z týchto funkcií použijete. 

p) Prenesenie snímky si môžete skontrolovať v informačnom systéme TK 
kliknutím na tlačidlo „Fotky“ (vpravo na konci riadku zaregistrovaného 
zariadenia). 

q) Pre dokončenie kalibrácie kliknite na tlačidlo „DOKONČIŤ“ (vpravo na konci 
riadku zaregistrovaného zariadenia). 

r) Vyplňte číslo kalibrácie (číslo certifikátu o kalibrácii) a dátum platnosti 
kalibrácie, taktiež môžete vložiť súbor s naskenovaným certifikátom 
o kalibrácii. 
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