TESTEK, a.s.
IČO: 35 914 114, IČ DPH: SK2021922694, DIČ: 2021922694
TECHNICKÁ SLUŽBA TECHNICKEJ KONTROLY

Čo spraviť po počiatočnom overení stanice technickej kontroly
pred jej otvorením?

1.

Podajte návrh (žiadosť) na udelenie oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly územne
príslušnému okresnému úradu v sídle kraja, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
Podrobnosti návrhu sú v § 22 vyhlášky č. 137/2018 Z. z.

2.

Podajte návrhy (žiadosti) na udelenie osvedčení technikov technickej kontroly územne príslušnému
okresnému úradu v sídle kraja, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
Podrobnosti návrhu sú v § 29 vyhlášky č. 137/2018 Z. z.

3.

Po udelení oprávnenia a osvedčení a nadobudnutí ich právoplatnosti zašlite naskenované dokumenty na
adresu testek@testek.sk.

4.

Stiahnite si z našej internetovej stránky zmluvu o prístupe do celoštátneho informačného systému
technických kontrol (CIS TK) tu: http://testek.sk/files/zmluva_pristup_CISTK.pdf a zmluvu o spracúvaní
osobných údajov tu: http://testek.sk/files/TESTEK_Zmluva_o_spracuvani_osobnych_udajov.pdf.
Obe zmluvy 2x vytlačte, vypíšte, opečiatkujte, podpíšte a pošlite k nám na adresu: TESTEK, a. s., PO
BOX 42, 820 17 BRATISLAVA 217. Po podpísaní za našu spoločnosť Vám jeden výtlačok každej zmluvy
vrátime.

5.

Prihláste si zamestnancov na školenie administratívnych pracovníkov prostredníctvom
objednávacieho systému na http://testek.sk/index.php?lang=sk&menuid=434&submenuid=519.
Tento typ školenia musí podľa § 86 ods. 1 písm. p) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov absolvovať každá
osoba vykonávajúca administratívne činnosti s prístupom do CIS TK, vrátane štatutárov spoločnosti, ak
budú pristupovať do CIS TK. Osobám, ktoré absolvovali základné školenie technikov technickej kontroly,
sa toto uznáva ako náhrada školenia administratívnych pracovníkov.

6.

Objednajte si pečiatky technikov technickej kontroly.
Pečiatky si môžete objednať aj skôr, než budete mať technikov technickej kontroly (osvedčenia technikov).
Môžete si ich objednať aj vopred do zásoby, zatiaľ bez pridelenia konkrétnemu technikovi. Objednávku
pošlite na testek@testek.sk alebo zavolajte na +421 2 546 51 311. Následné objednávky už budete robiť
cez CIS TK (https://stk.testek.sk), ale kým nemáte účet v CIS TK, prvú objednávku robíte e-mailom alebo
telefonicky.

Sídlo spoločnosti: TESTEK, a.s., Plachého 14, 841 02 Bratislava
Adresa na doručovanie písomností: TESTEK, a.s., PO BOX 42, 820 17 Bratislava 217
Kancelárie: TESTEK, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
Bankové spojenie: TATRA BANKA, IBAN: SK65 1100 0000 0026 2470 1867, BIC: TATRSKBX
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sa, vložka č. 6047/B

7.

Vyplňte evidenčný list STK (dostupný tu: http://testek.sk/files/ev_list_2018_1.docx), musí obsahovať
podpisové vzory všetkých Vašich technikov technickej kontroly a odtlačky ich pečiatok.
Originál evidenčného listu nám zašlite poštou (nie elektronicky) na adresu: TESTEK, a. s., PO BOX 42,
820 17 BRATISLAVA 217. Evidenčný list stráca platnosť pri zmene ktoréhokoľvek z údajov na ňom
vyznačených, vtedy je potrebné zaslať nám do piatich pracovných dní nový s aktuálnymi údajmi.

8.

Objednajte si tovar - protokoly, osvedčenia a nálepky na testek@testek.sk alebo telefonicky na
+421 2 546 51 311.
Následné objednávky už budete robiť cez CIS TK ( https://stk.testek.sk ), ale kým nemáte účet v CIS TK,
prvú objednávku robíte e-mailom alebo telefonicky.

9.

Zaevidujte príslušné zariadenia používané pri technickej kontrole do CIS TK podľa návodu uvedeného
v tomto dokumente: http://testek.sk/files/zmeny_od_20_5_2019.pdf. K jednotlivým meradlám je potrebné
vložiť aj naskenovaný certifikát o overení alebo kalibrácii.

10. Ak máte záujem dostávať správy o novinkách v oblasti technických kontrol do Vašej e-mailovej
schránky, pošlite e-mail s textom „žiadam o prihlásenie do infoservisu“ na adresu infoservis@testek.sk.

