
 

Do celoštátneho informačného systému technických kontrol môžu autoservisy 

vkladať potvrdenia o vykonaných opravách elektronicky 

(spracované 29.12.2021) 

 

Od 1.1.2022 môže podľa zákona č. 106/2018 Z. z. vykonať opravu vozidla kategórie M1 alebo N1 

s dátumom prvej evidencie po 1.1.2005 po vážnej dopravnej nehode, teda takej, pri ktorej prišlo 

k poškodeniu hlavných bezpečnostných prvkov (zavesenie kolies, deformačné zóny, systémy airbagov, 

riadenie alebo brzdy), len opravovňa spĺňajúca predpísané podmienky. 

Po vážnej dopravnej nehode je podľa zákona prevádzka vozidla pozastavená. Na návrat do bežného 

režimu prevádzky samotná oprava nestačí, vozidlo ešte musí úspešne absolvovať technickú kontrolu 

pravidelnú na STK. Pri nej sa predkladá opravovňou vystavené potvrdenie o tom, že oprava bola 

vykonaná podľa informácií a postupov výrobcu vozidla (potvrdenie môže byť vydané ako samostatný 

doklad, alebo ako súčasť daňového dokladu, napr. faktúry alebo zákazkového listu). 

Alternatívou k predkladaniu „papierového“ dokladu o oprave pri technickej kontrole na STK je jeho 

sprístupnenie v elektronickej forme pomocou celoštátneho informačného systému technických 

kontrol. Potvrdenie vložené opravovňou do systému cez internet sa prostredníctvom identifikačného 

čísla vozidla VIN prepojí so záznamom vozidla a následne bude automaticky k dispozícii pre ktorúkoľvek 

STK na Slovensku. 

Podmienkou vkladania potvrdení o opravách do celoštátneho informačného systému technických 

kontrol je registrácia opravovne u technickej služby technickej kontroly, spoločnosti TESTEK, a.s. Pri 

nej sa preveruje, či je žiadateľom o zriadenie účtu subjekt skutočne oprávnený vykonávať opravy 

vozidiel. Postup registrácie je nasledovný: 

1. Žiadateľ o registráciu (fyzická alebo právnická osoba vykonávajúca opravy vozidiel) vyplní formulár, 

na základe vyplnených údajov sa automaticky vygeneruje zmluva so spoločnosťou TESTEK, a.s. 

(prevádzkovateľ celoštátneho informačného systému technických kontrol). Zmluva bude okrem 

iného obsahovať identifikačné údaje žiadateľa, označenie podpisujúcich členov štatutárneho orgánu 

žiadateľa a jeho kontaktné údaje. 

2. Žiadateľ zmluvu vytlačí a podpíše s overením podpisu u notára alebo na matrike. 

3. Overenú zmluvu žiadateľ spolu s kópiou dokladu preukazujúcou oprávnenie na výkon remeselnej 

živnosti Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel odošle poštou na adresu TESTEK, a.s., 

PO BOX 42, 820 17 BRATISLAVA 217. TESTEK, a.s. následne zmluvu skontroluje a po podpísaní 

z našej strany vám bude mailom doručená výzva na úhradu poplatku za registráciu podľa zmluvy.  

Po obdržaní výzvy na úhradu žiadateľ uhradí jednorazový poplatok podľa (cenníka). Následné 

vkladanie potvrdení o oprave do systému nie je spoplatnené. 

4. Po doručení zmluvy a úspešnom preverení všetkých náležitostí TESTEK, a.s. aktivuje žiadateľovi 

užívateľské konto, informáciu spolu s potrebnými podrobnosťami zašle žiadateľovi e-mailom. 

V prípade nejasností bude žiadateľ kontaktovaný telefonicky. Kópia zmluvy podpísanej oboma 

stranami bude žiadateľovi vrátená poštou. 

 

TESTEK, a.s., technická služba technickej kontroly 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/106/
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https://crs.testek.sk/account/register
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