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Legislatíva emisných kontrol v SRLegislatíva emisných kontrol v SR

ZákonZákon
• č.725/2004 Z. z.č.725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel 

v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov

VyhláškyVyhlášky

MetodikyMetodiky

• č.29/2006 Z. z.č.29/2006 Z. z. o vzore a náležitostiach tlačív, ....
• č. 578/2006 Z. z.č. 578/2006 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

o niektorých ustanoveniach zákona č.725/2004 Z. z....
• č.614/2006 Z. z. č.614/2006 Z. z. o osvedčení o evidencii .........o osvedčení o evidencii .........

• Metodický pokyn na vykonávanie emisnej kontroly....Metodický pokyn na vykonávanie emisnej kontroly....
• Metodický pokyn na Metodický pokyn na overenie plnenia podmienokoverenie plnenia podmienok......
• Metodický pokyn naMetodický pokyn na vykonávanie skúšok vykonávanie skúšok... ... 
• Metodický pokyn na Metodický pokyn na overenie vhodnosti meradiel overenie vhodnosti meradiel 

a prístrojova prístrojov..........  
• Metodický pokyn ktorým sa ustanovujú technické Metodický pokyn ktorým sa ustanovujú technické 

požiadavky.....požiadavky.....
• Metodický pokyn na vykonávanie metrologickej Metodický pokyn na vykonávanie metrologickej 

kontroly schválených meradiel.... kontroly schválených meradiel.... 



  

Kolobeh dokumentov pri Kolobeh dokumentov pri 
zriaďovaní pracoviska emisnej zriaďovaní pracoviska emisnej 

kontrolykontroly



  

Typy pracovísk emisnej kontroly
• Typ A  – vykonáva  emisnú  kontrolu  vozidiel so zážihovým 

motorom s nezdokonaleným emisným systémom na palivá benzín 
a plyn (LPG/CNG).

• Typ B  – vykonáva  emisnú  kontrolu  vozidiel so zážihovým 
motorom so zdokonaleným emisným systémom, so zdokonaleným 
emisným systémom a OBD na palivá benzín a plyn (LPG/CNG).

• Typ C  – vykonáva  emisnú  kontrolu  vozidiel so vznetovým 
motorom a so vznetovým motorom, ktoré sú vybavené palubným 
diagnostickým systémom OBD,

• Typ M  vykonáva  emisnú  kontrolu  vozidiel kategórie N3  a T na 
miestach sústredenia určených a písomne odsúhlasených 
obvodným úradom dopravy.



  

Žiadateľ 

Poverená 
technická 
služba EK
S-EKA

OÚD

1C Rozhodnutie o udelení povolenia

3C Rozhodnutie o udelení oprávnenia 

2C Správa z overenia

1A Žiadosť o
 udelenie povolenie

3B Rozhodnutie o udelení oprávnenia 2A Žiadosť o overenie PEK

4 Zoznam oprávnených osôb emisnej 

kontroly  v SR

3A Žiadosť o
 udelenie oprávnenia

1B Rozhodnutie o udelení povolenia

2B Správa z overenia

1C Rozhodnutie o udelení povolenia

3C Rozhodnutie o udelení oprávnenia 

MDPT 
SR

Koniec



  

Obsah žiadosti o udelenie povolenia
• Identifikačné údaje o žiadateľovi:

– Ak ide o fyzickú osobu: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, 
adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu cudzinca20).

– Ak ide o podnikateľa:  meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu 
trvalého pobytu alebo prechodného pobytu cudzinca20), obchodné meno a 
identifikačné číslo, ak bolo pridelené a miesto podnikania.

– Ak ide o právnickú osobu: názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, 
identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho 
štatutárnym orgánom.

• Údaje o type pracoviska emisnej kontroly,
• Údaje o druhu emisného systému, druhu paliva na pohon motora  a kategórie 

vozidla, na ktorých chce emisné kontroly vykonávať,
• Údaje o vlastníctve alebo nájme pozemku, pozemku so stavbou, stavby alebo 

priestoru na požadovaný typ pracoviska emisnej kontroly,
• Údaje o finančnej spoľahlivosti,
• Podpis žiadateľa, a ak ide o právnickú osobu, aj odtlačok pečiatky.



  

Zoznam príloh k žiadosti o udelenie 
povolenia 

• Doklady o vlastníctve pozemku, pozemku so stavbou, stavby alebo priestoru 
na požadovaný typ pracoviska emisnej kontroly:
– Ak je žiadateľ vlastníkom: výpis z listu vlastníctva nie starší ako tri 

mesiace a kópia katastrálnej mapy.
– Ak je žiadateľ nájomcom: výpis z listu vlastníctva nie starší ako tri 

mesiace a kópia katastrálnej mapy a nájomná zmluva s úradne 
osvedčenými podpismi.

– Alebo zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva alebo o nájme.
• Projektová dokumentácia  pracoviska emisnej kontroly a situačný výkres 

vrátane prístupových komunikácií, odstavných a parkovacích plôch 
spracovaná v súlade s rozmermi ustanovenými vyhláškou č. 578/2006,

• Stanovisko príslušného stavebného úradu  k vhodnosti umiestnenia 
pracoviska emisnej kontroly, k jeho súladu s územným plánom, iným verejným 
záujmom a s ochranou životného prostredia,



  

Zoznam príloh k žiadosti o udelenie 
povolenia 

• Doklad o finančnej spoľahlivosti na zriadenie pracoviska emisnej kontroly,
(Finančnú spoľahlivosť vo výške 1,5 mil. SK možno dokladovať.
Účtovnou uzávierkou overenou audítorom a to riadnou za predchádzajúci rok alebo 
mimoriadnou.
Výpisom z obchodného registra nie starším ako tri mesiace s uvedením základného 
imania.
Zmluvou o ručení uzatvorenou s bankou alebo pobočkou zahraničnej banky).

• Výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra nie starší ako tri mesiace, ak 
je žiadateľ podnikateľom,

• Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
(U právnickej osoby dokladujú výpis z registra trestov osoby štatutárneho orgánu 
spoločnosti, oprávnené konať v mene spoločnosti. Ak vo výpise z obchodného registra 
nie  sú určené  podmienky konania výpis z registra trestov musí dokladovať každý 
z konateľov).

• Čestné vyhlásenie žiadateľa, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz ani nútené 
vyrovnanie, ak je podnikateľom.

späť



  

Podmienky na udelenie povolenia na 
zriadenie pracoviska 

OÚD udelí žiadateľovi povolenia na zriadenie PEK s platnosťou na 
dva roky ak spĺňa nasledovné podmienky:

• Vlastní alebo má v nájme pozemok, pozemok so stavbou, stavbu 
alebo priestor  na požadovaný typ pracoviska emisnej kontroly, 
alebo má na vlastníctvo alebo nájom uzatvorenú zmluvu o budúcej 
zmluve.

• Má projektovú dokumentáciu  na požadovaný typ pracoviska 
emisnej kontroly.

• Je finančne spoľahlivá na zriadenie pracoviska emisnej kontroly,
• Je spôsobilá na právne úkony  v plnom rozsahu v prípade 

právnickej osoby sa to vzťahuje na osobu alebo osoby, ktoré sú jej 
štatutárnym orgánom,



  

Podmienky na udelenie povolenia na 
zriadenie pracoviska 

• Je bezúhonná  v prípade právnickej osoby sa to vzťahuje na osobu 
alebo osoby, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,
(Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený 
za úmyselný trestný čin, alebo ten komu v posledných piatich 
rokoch pred dňom podania žiadosti bolo zrušené oprávnenie na 
vykonávanie emisných kontrol)

• Na požadovaný typ pracoviska emisnej kontroly je voľná kapacita 
siete.
(Sieť stanovuje MDPT SR a je prístupná na stránke ministerstva. 
Na pracoviská, ktoré chcú pokračovať v činnosti a na pracoviská 
typu M sa sieť nevzťahuje.)

• Nie je v konkurze ani nútenom vyrovnaní, ak je podnikateľom.
späť



Obsah žiadosti o overenie splnenia 
podmienok na udelenie oprávnenia 

• Identifikačné údaje o žiadateľovi, a to:
– Ak ide o fyzickú osobu  meno a priezvisko, dátum a miesto 

narodenia, adresu trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného 
pobytu, ak ide o podnikateľa aj obchodné meno, identifikačné číslo 
a miesto podnikania,

– Ak ide o právnickú osobu názov a adresu alebo obchodné meno a 
sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo 
osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,

• Údaje o type pracoviska emisnej kontroly,
• Údaje o kategórii vozidiel, ich emisného systému a druhu paliva na 

pohon motora, na ktorých sa budú emisné kontroly motorových 
vozidiel vykonávať.



  

Zoznam príloh k žiadosti o overenie
• Kópia rozhodnutia príslušného obvodného úradu dopravy o udelení povolenia 

na zriadenie pracoviska emisnej kontroly 
• Kópia kolaudačného rozhodnutia na stavbu, v ktorej sa nachádza pracovisko 

emisnej kontroly,
( Ak kolaudačné rozhodnutie na daný objekt nebolo udelené „neexistuje“ môže 
sa použiť, rozhodnutie o zmene užívania stavby vystavené stavebným úradom).

• Projektová dokumentácia  povoleného typu pracoviska emisnej kontroly 
k nahliadnutiu a kópia situačného výkresu vrátane prístupových komunikácií, 
odstavných a parkovacích plôch, 
(Táto dokumentácia obsahuje najmä priestorové riešenie objektu so zakótovaním 
príslušných rozmerov (stavebné výkresy), 

• Kópia časti projektovej dokumentácie z hľadiska vetrania, vrátane kópie 
Autorizačného osvedčenia stavebného inžiniera, ktorý projektovú dokumentáciu 
vypracoval 
(Projektová dokumentácia vetrania musí obsahovať vypracovaný odborný 
posudok z hľadiska vetrania, podľa STN 73 6059 s hodnotením vyhovuje alebo 
nevyhovuje bez ďalších podmienok)



  

Zoznam príloh k žiadosti o overenie
Ak žiadateľ žiada o oprávnenie na druh paliva LPG a/alebo CNG aj 
• Kópia časti projektovej dokumentácie z hľadiska výbuchu, 

vrátane kópie Autorizačného osvedčenia stavebného inžiniera, 
ktorý projektovú dokumentáciu vypracoval
(Projektová dokumentácia obsahovať musí odborný posudok 
z hľadiska nebezpečenstva výbuchu, podľa STN 73 6059  so 
záverom, že posudzované pracovisko emisnej kontroly spĺňa 
požiadavky z hľadiska nebezpečenstva výbuchu),

• Kópia odborného posudku o umiestnení detektorov úniku plynu 
vrátane výkresu umiestnenia detektorov úniku plynu potvrdeného 
výrobcom, resp. predajcom detektorov,

• Prevádzková kniha k detektorom úniku plynu a prevádzkový 
poriadok pracoviska emisnej kontroly, 

späť



  

Overenie podmienok na udelenie 
oprávnenia pozostáva z kontroly

• Platnosti povolenia na zriadenie pracoviska emisnej kontroly,
• Platnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu,

(Ak kolaudačné rozhodnutie na daný objekt nebolo udelené „neexistuje“ 
môže sa použiť, rozhodnutie o zmene užívania stavby vystavené stavebným 
úradom).

• Prístupových komunikácií, odstavných a parkovacích plôch.
(Prístupové a vnútorné komunikácie vrátane odstavných plôch a 
prevádzkových priestorov majú primerane spĺňať podmienky ustanovené 
osobitným predpisom. 
Pracovisko emisnej kontroly musí mať k dispozícii minimálne 3 parkovacie 
miesta pre najväčšie vozidlá, na ktoré má alebo žiada o udelenie oprávnenia 
na vykonávanie emisnej kontroly).

Priestorového vybavenia a rozmerov pracoviska emisnej kontroly.
– Priestorové vybavenie.
– Rozmery.



  

Overenie podmienok na udelenie 
oprávnenia pozostáva z kontroly

• Technologického vybavenia pracoviska emisnej kontroly.
Pracovisko typu A – zážihový motor  BKAT, NKAT
Pracovisko typu B – zážihový motor  RKAT
Pracovisko typu C – vznetový motor

• Platnosti overenia meradiel
(analyzátory)

• Platnosti kalibrácie meradiel
(otáčkomery, teplomery, motortestery, dymomery)

• Platnosti písomných potvrdení o kontrole prístrojov
(detektory úniku plynu)

späť



  

Priestorové vybavenie pracoviska 
emisnej kontroly 

Pracovisko emisnej kontroly pozostáva z označených a oddelených  priestorov, 
a to:

• Prijímacej kancelárie,
(O ploche minimálne 2 m2 na každého technika vykonávajúceho príjem)

• Čakárne pre návštevníkov nadväzujúcej na prijímaciu kanceláriu,
(Poskytujúca primeraný komfort pre min. 3 návštevníkov)

• Hygienických zariadení pre návštevníkov a zamestnancov,
(Musia byť ľahko prístupné max. 70 m a spĺňať základné hygienické normy)

• Priestoru pre samotné vykonávanie emisnej kontroly.
(Podlaha tohto priestoru musí mať bezprašný a ľahko udržovateľný povrch)
(Jednotlivé priestory sú súčasťou PEK a nesmú byť súčasťou bytovej jednotky), 
(Oprávnená osoba emisnej kontroly, ktorá vykonáva emisné kontroly a 
prevádzkuje pracovisko emisnej kontroly zriadené podľa doterajších predpisov, 
ktoré nespĺňa toto priestorové vybavenie, môže prevádzkovať takéto pracovisko 
emisnej kontroly do 1.11.2007). späť



  

Rozmery pracoviska emisnej kontroly 
pre vozidlá kategórie M 1 a N 1 

• Vnútorné rozmery najmenej
– Dĺžku 6,9 m pre dĺžku vozidla do 4,5 m,
– Šírku 4,2 m pre šírku vozidla do 1,8 m,
– Výšku 3 m pre výšku vozidla do 1,6 m alebo vnútornú výšku 3,4 m 

pri inštalovanom vozidlovom zdviháku,
– Šírku brány 2,3 m a  výšku brány 2,1 m,

alebo,
• Vnútorné rozmery najmenej

– Dĺžku 9,7 m pre dĺžku vozidla nad 4,5 m,
– Šírku 4,7 m pre šírku vozidla nad 1,8 m,
– Výšku  3,4 m pre výšku vozidla nad 1,6 m alebo výšku 4,6  m pri 

inštalovanom vozidlovom zdviháku,
– Šírku brány 2,8 m a výšku brány 3 m.



  

Rozmery pracoviska emisnej kontroly 
pre vozidlá kategórie M 1, M 2, M 3, N 1, 

N 2, N 3, T  
• Dĺžku 13,4 m,
• Šírku 5 m,
• Výšku 4,6 m alebo 5,8 m pri inštalovanom vozidlovom zdviháku,
• Šírku brány 3,2 m a vnútornú výšku brány 4,1 m.

(Medzi bránou pracoviska emisnej kontroly a samotným pracoviskom 
emisnej kontroly (vstupný priestor) nesmie byť pevná prekážka, ktorá by 
v danom mieste zmenšila rozmer vstupného priestoru na rozmery menšie 
ako sú rozmery pre vstupnú bránu). 
(minimálne rozmery pracoviska emisnej kontroly a vstupnej brány, sú 
stanovené v súlade s STN 73 6056 pre kolmý vjazd na pracovisko 
emisnej kontroly. Pre šikmý vjazd musia byť rozmery vstupnej brány 
(najmä šírka) v súlade s STN 73 6056 )
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Technologické vybavenie pracoviska 
emisnej kontroly 

• Kancelárskou, počítačovou a komunikačnou technikou  v rozsahu potrebnom 
na zabezpečenie automatizovaného informačného systému,

• Metodikami, technickou dokumentáciou a pomôckami, ktoré sú potrebné na 
vykonávanie emisných kontrol,

• Zariadením zabezpečujúcim ochranu priestoru, trezorom alebo 
uzamykateľnou plechovou skriňou, v ktorej sú uložené tlačivá, kontrolné 
nálepky a pečiatky pred možnosťou odcudzenia alebo zneužitia neoprávnenou 
osobou,

• Meradlom na meranie otáčok motora,
• Meradlom na meranie teploty oleja v motore,
• Zariadením na kontinuálne odsávanie spalín, ak to vyplýva z odborného 

posudku z hľadiska vetrania, 
• Prenosným počítačom (notebook) alebo stolovým počítačom  alebo počítačmi 

so sieťovou kartou pre pripojenie na sieť, vhodným operačným systémom pre 
spoľahlivú prevádzku automatizovaného informačného systému.
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Technologické vybavenie pracoviska 
emisnej kontroly typu A

• Motortester
• Analyzátor výfukových plynov
• Prenosné  a stacionárne  detektory  úniku plynu, ak ide 

o pracovisko emisnej kontroly vykonávajúce emisné kontroly 
vozidiel so zážihovým motorom s pohonom na skvapalnený ropný 
plyn alebo stlačený zemný plyn, 
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Technologické vybavenie pracoviska 
emisnej kontroly typu B

• Analyzátor výfukových plynov 
• Analyzátor výfukových plynov vybavený zariadením na 

komunikáciu s OBD a softvérom umožňujúcim 
automatizovaný postup merania a prenos údajov 
a nameraných hodnôt do databázy automatizovaného 
informačného systému,- od 1.1.2009 

• Prenosné  a stacionárne  detektory  úniku plynu, ak ide 
o pracovisko emisnej kontroly vykonávajúce emisné 
kontroly vozidiel so zážihovým motorom s pohonom na 
skvapalnený ropný plyn alebo stlačený zemný plyn,

späť



  

Technologické vybavenie pracoviska 
emisnej kontroly typu C

• Dymomer,
• Dymomer  vybavený  zariadením na komunikáciu s OBD 

a softvérom umožňujúcim automatizovaný postup 
merania a prenos údajov a nameraných hodnôt  do 
databázy automatizovaného informačného systému, - od
1.1.2009 

späť



  

Obsah žiadosti o udelenie oprávnenia 
• Identifikačné údaje o žiadateľovi:

– Ak ide o fyzickú osobu: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu 
trvalého pobytu alebo prechodného pobytu cudzinca a adresu sídla PEK

– Ak ide o podnikateľa:  meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu 
trvalého pobytu alebo prechodného pobytu cudzinca, obchodné meno a 
identifikačné číslo, ak bolo pridelené a miesto podnikania a adresu sídla 
PEK

– Ak ide o právnickú osobu: názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, 
identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho 
štatutárnym orgánom a adresu sídla PEK

• Údaje o type PEK
• Údaje o druhu emisného systému, druhu paliva  na pohon motora  a kategórie 

vozidla, na ktorých sa budú EK vykonávať,  
• Údaje o odbornej spôsobilosti zamestnancov, ktorí budú emisné kontroly 

vykonávať,
• Predpokladaný dátum začatia činnosti,
• Podpis žiadateľa, a ak ide o právnickú osobu, aj odtlačok pečiatky



  

Zoznam príloh k žiadosti o udelenie oprávnenia 
• Doklad o finančnej spoľahlivosti na riadne vykonávanie činnosti PEK.

(Finančnú spoľahlivosť vo výške 1,5 mil. SK možno dokladovať.
Účtovnou uzávierkou overenou audítorom: riadnou za predchádzajúci rok alebo 
mimoriadnou.
Výpisom z obchodného registra nie starším ako tri mesiace s uvedením základného 
imania.
Zmluvou o ručení uzatvorenou s bankou alebo pobočkou zahraničnej banky).

• Kolaudačné rozhodnutie na stavbu v ktorej sa nachádza PEK,
( Ak kolaudačné rozhodnutie na daný objekt nebolo udelené „neexistuje“ môže sa použiť, 
rozhodnutie o zmene užívania stavby vystavené stavebným úradom).

• Doklady o vlastníctve pozemku, pozemku so stavbou, stavby alebo priestoru na 
požadovaný typ pracoviska emisnej kontroly:

– Ak je žiadateľ vlastníkom: výpis z listu vlastníctva nie starší ako tri mesiace a kópia 
katastrálnej mapy.

– Ak je žiadateľ nájomcom: výpis z listu vlastníctva nie starší ako tri mesiace a kópia 
katastrálnej mapy a nájomná zmluva s úradne osvedčenými podpismi.

• Zmluva o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti.
• Pracovné zmluvy zamestnancov ku dňu začatia činnosti,

(Pracovné zmluvy technikov EK, ktorý budú na pracovisku vykonávať EK).



  

Zoznam príloh k žiadosti o udelenie oprávnenia 
• Čestné vyhlásenie žiadateľa o tom že odmeny zamestnancov nebudú závisieť od 

výsledkov emisných kontrol,
• Výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra nie starší ako tri mesiace, ak 

je žiadateľ podnikateľom,
• Čestné vyhlásenie žiadateľa o tom že vlastní alebo má vo finančnom lízingu 

technologické vybavenie pracoviska emisnej kontroly ustanovené vyhláškou.
• Čestné vyhlásenie žiadateľa o tom že nie je personálne alebo majetkovo prepojený s TS 

EK.
• Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.

(U právnickej osoby dokladujú výpis z registra trestov osoby štatutárneho orgánu 
spoločnosti, oprávnené konať v mene spoločnosti. Ak vo výpise z obchodného registra nie
sú určené podmienky konania výpis z registra trestov musí dokladovať každý z konateľov).

• Čestné vyhlásenie  žiadateľa, že na jeho majetok  nebol vyhlásený konkurz ani nútené 
vyrovnanie, ak je podnikateľom,

• Správa z overenia plnenia podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie emisnej 
kontroly, vydaná TS EK.
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Podmienky na udelenie oprávnenia

• Požiadal o udelenie  oprávnenia do dvoch rokov  od udelenia 
povolenia na zriadenie pracoviska EK.

• Vlastní alebo má  v nájme pozemok so stavbou, stavbu alebo priestor 
na požadovaný typ pracoviska emisnej kontroly, ktoré z hľadiska 
rozmerov, prístupových komunikácií a odstavných parkovacích plôch 
spĺňajú podmienky ustanovené vyhláškou.

• Vlastní alebo má vo finančnom lízingu technologické vybavenie PEK
ustanovené vyhláškou,

• Nie je personálne alebo majetkovo prepojený s poverenou 
technickou službou emisnej kontroly motorových vozidiel.

• Má uzavretú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu  spôsobenú 
výkonom EK.

• Je finančne spoľahlivý na riadne vykonávanie činnosti PEK.



  

Podmienky na udelenie oprávnenia

• Je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu v prípade právnickej 
osoby sa to vzťahuje na osobu alebo osoby, ktoré sú jej štatutárnym 
orgánom,

• Je bezúhonný v prípade právnickej osoby sa to vzťahuje na osobu 
alebo osoby, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,

• Ku dňu začatia činnosti v pracovnom pomere bude zamestnávať 
najmenej dve fyzické osoby, ktoré sú odborne spôsobilé na 
vykonávanie EK alebo aspoň jednu fyzickú osobu, ak je žiadateľ aj 
sám odborne spôsobilý na vykonávanie EK,

• Nie je v konkurze ani nútenom vyrovnaní, ak je podnikateľom,
• Bol pri overení plnenia podmienok hodnotený záverom „spĺňa 

podmienky“.
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Udelenie oprávnenia pracovisku 
schválenému podľa doterajších predpisov

• Povolenie na zriadenie, 
– Neudeľuje sa nakoľko nepodlieha sieti (už je jej súčasťou),

• Overenie plnenia podmienok,,
– Podanie žiadosti v čase platnosti oprávnenia,
– Technologické vybavenie podľa zákona do 31.12.2007

• Prístroje podľa vyhlášky: dymomer a analyzátor pre RKAT  – 
1.1.2009

– Priestorové vybavenie podľa  vyhlášky do 1.11.2007
• Oprávnenie na vykonávanie emisnej kontroly

– Podanie žiadosti v čase platnosti oprávnenia,



  

Pracovisko typu M - Povolenie na 
zriadenie

• Udeľuje sa ale nepodlieha sieti.
• Len tie PEK, ktoré už majú udelené oprávnenie na vozidlá 

kategórie N3.

Prílohy k žiadosti:
• výpis z listu vlastníctva nie starší ako tri mesiace a kópia 

katastrálnej mapy, alebo nájomná zmluva s úradne osvedčenými 
predpismi alebo zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva 
alebo o nájme pozemku.

• situačný výkres vrátane prístupových komunikácií, odstavných 
a parkovacích plôch.

• stanovisko príslušného úradu o vhodnosti umiestnenia mobilného 
pracoviska emisnej kontroly vo vzťahu k ochrane životného 
prostredia.



  

Pracovisko typu M - Overenie plnenia 
podmienok

• Priestor pracoviska musí.
– Byť lokalizovaný mimo obytnej zóny, aby nepriaznivo 

neovplyvňoval životné prostredie nadmerným zvukom 
a exhalátmi,

– Mať vyhradenú asfaltovú, betónovú alebo inú spevnenú 
plochu o rozmeroch minimálne 60 m x 10 m, vhodný 
prístrešok a zdroj elektrickej energie.

• Technologické vybavenie.
• Ako typ C .



  

Pracovisko typu M - Oprávnenie na 
vykonávanie emisnej kontroly.

• Jedna oprávnená osoba emisnej kontroly môže 
prevádzkovať aj viac mobilných pracovísk emisnej 
kontroly ale len v územnom obvode príslušného OÚD.



  

Kolobeh dokumentov pri získaní Kolobeh dokumentov pri získaní 
odbornej spôsobilosti osôbodbornej spôsobilosti osôb



  

Typy školení

Všetky typy školení organizuje technická služba emisnej 
kontroly S-EKA s.r.o.

Základné školenie 
na vykonávanie EK na vozidlách:

– so zážihovým motorom s nezdokonaleným 
emisným systémom a palivom benzín,

– so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným 
systémom a palivom benzín,

– so vznetovým motorom. 



  

Typy školení

Zdokonaľovacie školenie – na vykonávanie EK na vozidlách:
– so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom s palivom 

LPG/CNG, ak má technik emisnej kontroly platné osvedčenie na 
vykonávanie emisnej kontroly na vozidlách so zážihovým motorom 
s nezdokonaleným emisným systémom a palivom benzín,

– so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom s  palivom 
LPG/CNG, ak má technik emisnej kontroly platné osvedčenie na 
vykonávanie emisnej kontroly na vozidlách so zážihovým motorom 
so zdokonaleným emisným systémom a palivom benzín,

– so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom, ktoré sú 
vybavené palubným diagnostickým systémom OBD, ak má technik 
emisnej kontroly platné osvedčenie na vykonávanie emisnej kontroly na 
vozidlách so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom,

– so vznetovým motorom, ktoré sú vybavené palubným diagnostickým 
systémom OBD, ak má technik emisnej kontroly platné osvedčenie na 
vykonávanie emisnej kontroly na vozidlách so vznetovým motorom. 



  

Typy školení

Doškoľovací kurz  
• Organizuje sa na predĺženie platnosti osvedčenia 

technika EK po piatich rokoch od udelenia 
osvedčenia technika EK,

• Ak technik absolvoval niektoré so zdokonaľovacích 
školení musí absolvovať doškoľovací kurz po 
skončení platnosti tohto osvedčenia a to so 
zameraním na obsah zdokonaľovacieho školenia.



  

Žiadateľ 
Poverená 
technická 
služba EK
S-EKA

OÚD

1B Pozvánka na školenie
 1A Žiadosť o základné školenie

 2A Absolvovanie základného školenia

 3A Žiadosť o skúšku

 4A Absolvovanie skúšky

2B Potvrdenie o absolvovaní školenia

3D Pozvánka na skúšku

4B  Zápisnica  zo skúšky

MDPT 
SR

3B Zoznam žiadateľov o skúšku

 3C Termín skúšky

4C  Zápisnica  zo skúšky

5A Žiadosť o udelenie osvedčenia

5B Rozhodnutie o udelení osvedčenia 

5C Rozhodnutie o udelení osvedčenia 

6 Zoznam odborne spôsobilých osôb v SR

5C Rozhodnutie o udelení osvedčenia

4C Zápisnica  zo skúšky

Koniec



  

Obsah žiadosti o školenie

• Identifikačné údaje o fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá má 
platné povolenie na zriadenie pracoviska  emisnej kontroly alebo o 
oprávnenej osobe emisnej kontroly, a to
– Ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto 

narodenia, adresu trvalého pobytu a podpis,
– Ak ide o právnickú osobu názov a adresu alebo obchodné meno a 

sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo 
osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom, podpis osoby alebo osôb 
štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,

• Meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého 
pobytu fyzickej osoby, ktorá sa má zúčastniť základného školenia, 

• Druh emisného systému a paliva, na ktorých sa budú emisné kontroly 
vykonávať. 



  

Zoznam príloh k žiadosti o školenie

• Kópia povolenia na zriadenie pracoviska emisnej kontroly 
alebo kópia oprávnenia na vykonávanie emisných kontrol 
vydaná príslušným obvodným úradom dopravy,

• Kópia dokladu o vzdelaní osoby  na získanie osvedčenia 
technika emisnej kontroly,

• Kópia platného osvedčenia technika  emisnej kontroly na 
vykonávanie emisnej kontroly, ak ide o žiadosť o 
zdokonaľovacie školenie.
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Rozsah školení

Základné školenie 
• 25 hodín teoretickej výučby, 
• 25 hodín praktického výcviku,
• 8 hodín odborných konzultácií. 
Zdokonaľovacie školenie 
• 9 hodín teoretickej výučby, 
• 2 hodín praktického výcviku,
• 1 hodina odborných konzultácií.
Doškoľovací kurz 
•  7 hodín teoretickej výučby,
• 1 hodina odborných konzultácií. 

späť



  

Žiadosť o skúšku z odbornej 
spôsobilosti

Na základe potvrdenia o absolvovaní 
školenia oprávnená osoba emisnej kontroly 
alebo osoba,ktorá má platné povolenie na 
zriadenie pracoviska prostredníctvom 
poverenej technickej služby emisnej 
kontroly motorových vozidiel prihlasuje na 
ministerstvo fyzickú osobu na skúšku 
z odbornej spôsobilosti, a to do siedmich 
dní odo dňa ukončenia školenia. 



  

Obsah žiadosti o skúšku
• Identifikačné údaje  o fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá má 

platné povolenie na zriadenie pracoviska  emisnej kontroly alebo o 
oprávnenej osobe emisnej kontroly, a to
– Ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto 

narodenia, adresu trvalého pobytu a podpis,
– Ak ide o právnickú osobu  názov a adresu alebo obchodné meno a 

sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, 
ktoré sú jej štatutárnym orgánom, podpis osoby alebo osôb 
štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,

• Meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu
fyzickej osoby, ktorá sa má zúčastniť základného školenia, 

• Druh emisného systému a paliva, na ktorých sa budú emisné kontroly 
vykonávať.

Príloha k žiadosti 
• Kópia potvrdenia o absolvovaní školenia
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Termín a miesto konania skúšky

• Určuje MDPT SR tak, aby sa mohla vykonať 
spravidla do 30 dní odo dňa prihlásenia na 
skúšku. 

• Termín opakovanej skúšky je najskôr 7 dní 
a najneskôr 1 rok od vykonania neúspešnej 
skúšky  

späť



  

• občiansky preukaz,
• kolkové známky v hodnote ustanoveného 

správneho poplatku pre vykonanie skúšok
• písacie pomôcky,
• pracovný odev.

Žiadateľ si na vykonanie skúšky musí 
priniesť



  

Skúška z odbornej spôsobilosti

• Písomná časť
– Doba trvania 45 minút 
– Minimálna úspešnosť 90 %90 %

• Praktická časť
– Doba trvania spravidla 45 minút 
– Pozostáva z vykonania emisnej kontroly 

pravidelnej v celom rozsahu kontrolných 
úkonov.
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Žiadosť o udelenie osvedčenia technika 
emisnej kontroly

• Identifikačné údaje o fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá má 
platné povolenie na zriadenie pracoviska  emisnej kontroly alebo o 
oprávnenej osobe emisnej kontroly, a to
– Ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto 

narodenia, adresu trvalého pobytu a podpis,
– Ak ide o právnickú osobu názov a adresu alebo obchodné meno a 

sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo 
osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom, podpis osoby alebo osôb 
štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,

• Meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého 
pobytu fyzickej osoby, ktorá sa má zúčastniť základného školenia, 

• Druh emisného systému a paliva, na ktorých sa budú emisné kontroly 
vykonávať.



  

Zoznam príloh k žiadosti o udelenie 
osvedčenia technika emisnej kontroly

• Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
• Doklad o vzdelaní,
• Doklad alebo čestné vyhlásenie preukazujúce 

dĺžku odbornej praxe,
• Pracovná zmluva, 
• Potvrdenie o absolvovaní školenia,
• Zápisnica o skúške z odbornej spôsobilosti na 

vykonávanie emisných kontrol. 
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Podmienky na udelenie osvedčenia 
technika emisnej kontroly 

OÚD udelí osvedčenie technika EK s platnosťou na päť rokov ak žiadateľ plní nasledujúce 
podmienky:

• Je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
• Je bezúhonný,

(Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, 
alebo komu v posledných piatich rokoch pred dňom podania žiadosti bolo zrušené 
osvedčenie technika emisnej kontroly )

• Má požadované vzdelanie a odbornú prax,
– Skončené vysokoškolské vzdelanie I. Alebo II. Stupňa strojárskeho, elektrotechnického, 

dopravného alebo mechanizačného smeru a najmenej dvojročná  odborná prax 
v uvedenom odbore, 

– Skončené úplné stredné odborné vzdelanie  strojárskeho, elektrotechnického, 
dopravného alebo mechanizačného smeru a najmenej dvojročná  odborná prax 
v uvedenom odbore, 

– Skončené stredné odborné vzdelanie  v odbore automechanik, autoelektrikár alebo 
opravár poľnohospodárskych strojov a najmenej trojročná  odborná prax v uvedenom 
odbore.

• Absolvuje školenie,
• Vyhovie pri skúške z odbornej spôsobilosti. späť



  

Povinnosti oprávnených osôb Povinnosti oprávnených osôb 
emisnej kontroly a technikov emisnej kontroly a technikov 

emisnej kontrolyemisnej kontroly



  

Oprávnená osoba emisnej kontroly je 
povinná 

• Zabezpečiť vykonávanie EK   v rozsahu  udeleného 
oprávnenia technikmi emisnej kontroly  a v súlade so 
zákonom, vyhláškou a metodikami,

• Zabezpečiť  technologické vybavenie  zodpovedajúce 
udelenému oprávneniu,

• Používať len meradlá schválené  ministerstvom  a  platne 
overené alebo kalibrované,

• Spravovať údaje o výsledkoch EK v IS EK, 
• Používať informačný systém  EK  s programovým 

vybavením schváleným ministerstvom,   
• Ku dňu začatia činnosti označiť pracovisko  emisnej 

kontroly ustanoveným spôsobom,



  

Oprávnená osoba emisnej kontroly je 
povinná 

• Bezodkladne, najneskôr do piatich pracovných  dní od 
vzniku zmeny, písomne oznámiť príslušnému OÚD  zmenu 
podmienok, údajov a dokladov, 

• Zabezpečiť evidenciu a inventarizáciu tlačív EK a
pečiatok  v informačnom systéme, znehodnotené odovzdať
na škartáciu technickej službe, v prípade ich zničenia, 
poškodenia, straty alebo odcudzenia postupovať 
ustanoveným spôsobom,

• Podrobiť sa na základe rozhodnutia príslušného OÚD
novému overeniu  plnenia podmienok na udelenie 
oprávnenia ak o tom rozhodlo ministerstvo z dôvodu zmien 
alebo orgány štátneho odborného dozoru,

• Na vlastné náklady umožniť vykonanie opakovanej EK 
vyžiadanej štátnym odborným dozorom 



  

Oprávnená osobaOprávnená osoba emisnej kontroly emisnej kontroly  
nesmienesmie  

• Byť personálne ani majetkovo prepojená s TS EK
• Umožniť použitie neschváleného IS
• Vykonávať EK v iných priestoroch a iným 

technologickým vybavením ako určí zákon a vyhláška
• Umožniť vykonávanie EK osobám, ktoré nie sú odborne 

spôsobilé, nemajú platné osvedčenie a nie sú s ňou 
v pracovnom pomere,

• Vykonávať EK v iných priestoroch ako sú uvedené 
v oprávnení; okrem cestnej emisnej kontroly a kontroly 
v mobilnom PEK 



  

Povinnosti technika emisnej kontrolyPovinnosti technika emisnej kontroly

• Vykonávať EK v súlade s platnou legislatívou,
• Podrobiť  sa  doškoľovaciemu kurzu  ak o tom 

rozhodne ministerstvo z dôvodov zásadnej zmeny 
predpisov,

• Nevykonávať  EK ak po absolvovaní 
doškoľovacieho kurzu  nevyhovel na skúške  do 
doby až kým znovu nezíska odbornú spôsobilosť,

• Vykonať EK až  po predložení ustanovených 
dokladov.



  

Ďakujem za pozornosť

www.seka.sk


