
 

Financovanie nákladov na vývoj a prevádzku 
celoštátneho informačného systému technických 

kontrol 
 

Ktoré kontroly sa budú spoplatňovať? 
 
Spoplatnené budú všetky uzatvorené a ukončené kontroly, zároveň kontroly ukončené ako 
nevyhodnotené a kontroly, ktoré boli vystornované. 
Kontroly, ktoré boli začaté, prevzaté, ale neboli nijakým spôsobom ukončené, spoplatnené 
nebudú. 
 
Fakturácia 
 
Vytvorenie elektronických protokolov o technickej kontrole v celoštátnom informačnom 
systéme technických kontrol (ďalej len „CIS TK“) bude fakturovať spoločnosť TESTEK, a.s. 
vždy spätne za predošlý kalendárny mesiac. Faktúru obdržíte od spoločnosti TESTEK, a.s. 
poštou na adresu Vašej spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra. 
Na faktúre budú uvedené druhy technickej kontroly, ich počty a cena.  
Fakturované údaje o počte kontrol a druhu kontrol si budete môcť preveriť v CIS TK v záložke 
„Financie“ – „Podklady k faktúram za služby TS“. Pred uhradením faktúry, ktorú obdržíte od 
spoločnosti TESTEK, a.s., si prosím dôkladne skontrolujte údaje na faktúre s podpornou 
dokumentáciou k faktúre z CIS TK . Podpornú dokumentáciu k faktúre si prosím vytlačte z CIS 
TK resp. uložte v elektronickej podobe v PDF stiahnutím z CIS TK zo záložky „Podklady k 
faktúram za služby TS“ a riadne archivujte spolu s faktúrou od spoločnosti TESTEK, a.s. 
v súlade s platnými účtovnými a daňovými predpismi.  
 

 
Po výbere rozsahu dátumov sa zobrazia zoznamy s číslami faktúr vystavených spoločnosťou 
TESTEK, a.s.. 
 

 
 
Po kliknutí na ikonu        sa zobrazí náhľad základných informácií z faktúry.  



 

 
 
 
Po kliknutí na tlačidlo „Zoznam protokolov“ sa zobrazí súbor PDF so zoznamom protokolov 
o jednotlivých kontrolách, ktoré boli do faktúry zahrnuté.  
 

 
 
Zoznam obsahuje dátum vykonania kontroly, kód protokolu, druh kontroly, EČV a VIN číslo 
kontrolovaného vozidla. 
Tento zoznam slúži zároveň ako dodací list ku faktúre a uložte si ho alebo vytlačte a archivujte 
v súlade s platnými účtovnými a daňovými predpismi. 
 
 
V prípade potreby možno podrobnejšie informácie k údajom v CIS TK, spôsobe ich 
sťahovania pre účely archivácie vyžiadať u našich kontaktných osôb pre informačné 
systémy a elektronické spracovanie dát, informácie o fakturácii si môžete vyžiadať 
u našej ekonómky Ing. Jarmily Nosáľovej, tel.: 02  54651312, mobil: 0911 565907, e-mail:  
jarmila.nosalova@testek.sk 
 
TESTEK, a.s., technická služba technickej kontroly 

https://testek.sk/?lang=sk&menuid=257&submenuid=461

