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1. Prihlásenie sa do systému AIS TK 
Pre bezproblémové používanie aplikácie a tlačenie zostáv odporúčame používať prehliadač Google Chrome 

v aktuálnej verzii. 

Po zadaní adresy https://stk.testek.sk/ v internetovom prehliadači sa zobrazí webová stránka nového AIS TK a formulár 

s výzvou, kam užívateľ zadá svoje prihlasovacie meno a heslo a prihlási sa kliknutím na tlačidlo „Prihlásiť“.  

 

 

Upozornenie: po prvom prihlásení je nutné povoliť otváranie kontextových okien podľa obrázkov nižšie. 

 

Google Chrome 

 

 

 

 

  

https://stk.testek.sk/
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Mozilla Firefox 

 

 

Po úspešnom prihlásení sa zobrazí úvodná obrazovka s navigačnými tlačidlami a informáciami technickej služby. 

 

V pravom hornom rohu je možné vidieť kód STK, meno a priezvisko prihláseného technika, taktiež sa tu nachádza 

tlačidlo „Odhlásiť“ určené na odhlásenie sa zo systému. 
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2. Začiatok práce v AIS TK 

 

Pre začiatok práce v  AIS TK je potrebné podobne, ako v starom AIS TK prijať vozidlo v príjmovej časti. Na tento úkon 

sa používa tlačidlo „Príjem vozidla“. 

Po kliknutí myšou na toto tlačidlo sa zobrazí prehľad vozidiel, ktoré sú zaevidované, avšak ich kontrola ešte neprebieha.  

 

Pre priradenie nového vozidla je potrebné kliknúť si na tlačidlo  , zobrazí sa formulár  „Prijatie vozidla na kontrolu“. 

 

Formulár „Prijatie vozidla na kontrolu“ pozostáva z 3 kariet:  

1. „VIN“ 

2. „Informácie o vozidle“ 

3. „Zaevidovanie kontroly“  
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2.1. Záložka „VIN“  
Záložka obsahuje dve polia, „EČV“ a „VIN“, kde sa zadávajú znaky vozidla, ktoré je predmetom technickej kontroly. 

Užívateľ si zvolí buď „VIN“ alebo „EČV“ a zadá jedno alebo druhé do príslušného poľa. Následne je možné sa priamo 

prepnúť kliknutím na záložku „Informácie o vozidle“ alebo pomocou tlačidla , ktoré sa nachádza v pravej dolnej 

časti tohto formulára. Zrušenie formulára je možné tlačidlom  vpravo dole, ale je možné aj štandardne klikom na 

pravý horný krížik. 

Pokiaľ vozidlo nemá pridelené evidenčné číslo napríklad z dôvodu jednotlivo dovezeného vozidla, zaškrtnite pole 

„Vozidlo nemá EČV“ a následne z číselníka vyberte príslušný dôvod absencie EČV. 

 

2.2. Záložka „Informácie o vozidle“  
V tejto časti je možné zadať údaje identifikácie vozidla. 

Pokiaľ bolo vozidlo nájdené v jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave (JISCD), údaje sa vyplnia 

automaticky. 
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Po kliknutí na tlačidlo „Údaje o vozidle“ sa zobrazia technické údaje vozidla načítané z JISCD. 

 

2.3. Záložka „Zaevidovanie kontroly“  
V tejto časti sa vyznačuje druh kontroly, dátum prvej evidencie, spôsob platby a cena za kontrolu.  

Vozidlo je možné prideliť konkrétnemu technikovi, ak sa nepridelí, určí sa až v ďalšom kroku počas prevzatia vozidla 

na kontrolu. 

Po vyplnení všetkých parametrov je potrebné kliknúť v pravom dolnom rohu na tlačidlo , kontrola tak bude 

zaevidovaná a pripravená na prevzatie. 
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3. Prevzatie vozidla na kontrolu 

 

Kliknutím na tlačidlo „Prevzatie vozidla na kontrolu“ sa zobrazí zoznam technických kontrol, ktoré čakajú na prevzatie. 

Pre prevzatie vozidla je potrebné kliknúť na vybrané vozidlo zo zoznamu čakajúcich vozidiel na prevzatie. 

Ak vozidlo nebolo pridelené konkrétnemu technikovi, môže ho prevziať ktorýkoľvek technik. 

 

Po kliknutí na zvolené vozidlo sa zobrazí formulár „Prevzatie vozidla technikom“. 

3.1. Prevzatie vozidla technikom 
Na záložke „informácie o vozidle“ si technik skontroluje vyplnené údaje o vozidle a na záložke „Zaevidovanie 

kontroly“ druh kontroly, dátum prvej evidencie a cenu za kontrolu. Súčasne je možné pomocou tlačidla „Čiarový 

kód“ vytlačiť čiarový kód. 
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Kliknutím na tlačidlo  technik prevezme kontrolu. 
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4. Priebeh a ukončenie technickej kontroly 

 

Kliknutím na tlačidlo „Prebiehajúce kontroly“ sa zobrazia všetky technické kontroly, ktoré boli prevzaté. 

Prebiehajúcu kontrolu môže ukončiť iba technik, ktorý predmetné vozidlo prevzal. 

 

Vybraním požadovaného vozidla sa zobrazí formulár „Prebiehajúca kontrola“.  

4.1. Tlačidlo „Protokol“ 
Kliknutím na tlačidlo „Protokol“ sa zobrazí formulár „Prebiehajúca kontrola“.  

4.1.1. Záložka „Vozidlo“ 
V tejto záložke sa zobrazia údaje identifikácie vozidla, ktoré je možné upraviť. 
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4.1.2. Záložka „Údaje“  
V tejto časti sa vyznačuje nameraná teplota varu brzdovej kvapaliny. Pomocou tlačidla „Import brzdných síl“ sa 

importujú namerané brzdné sily zo skúšobne bŕzd. 

 

4.1.3. Záložka „Chyby“  
Na tejto záložke sa nachádza zoznam všetkých chýb rozdelených podľa kontrolných skupín. Kliknutím na požadovanú 

kontrolnú skupinu sa zobrazia všetky chyby pre túto skupinu spolu s celým popisom.  

Požadované chyby je možné v rámci vybranej kontrolnej skupiny vyhľadávať pomocou kódu alebo aj časti textu 

chyby. 
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Po kliknutí na ikonu          sa zobrazí zoznam kontrolných položiek vo vybranej skupine. Po kliknutí na tlačidlo „Vybrať“ 

sa zobrazia chyby pre vybranú kontrolnú položku. 

 

 

Chyby sa následne vyberú zaškrtnutím políčok pri nich vyznačených. 

Kódy vybraných chýb sa zobrazia v hornom riadku, kde ich je možné pomocou „x“ odstrániť. 
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Kliknutím na tlačidlo sumár, sa zobrazia všetky vybrané chyby aj s popisom. 

 

 

4.1.4. Záložka „Ďalšie záznamy“ 
V tejto časti sa vyznačujú ďalšie záznamy STK, napríklad bližšie slovné vysvetlenie k zisteným chybám alebo iné údaje 

stanovené platnými predpismi. 

Ďalšie záznamy je možné vybrať aj z číselníka. 

 

4.1.5. Záložka „Doplnenie“ 
V tejto časti sa vypisuje stav počítadla prejdenej vzdialenosti a je možné zmeniť spôsobilosť vozidla. 

V prípade potreby skrátenia lehoty platnosti TK (napríklad pre vozidlo autoškoly) je možné zaškrtnúť pole „Skrátená 

doba“. 

V prípade potreby zmeny lehoty platnosti TK s výstupom pre správne konania je možné zaškrtnúť pole „Zmena lehoty 

platnosti“ a manuálne prepísať lehotu platnosti TK. 
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4.1.6. Záložka „Foto“  
Na tejto záložke sú zobrazené snímky, ktoré sú snímané počas priebehu TK. Platí to aj pre prehľadové kamery, ktorých 

snímky sa zobrazujú aj počas rozpracovanej TK. 

 

4.1.7. Záložka „Sumarizácia a uzavretie“ 
Zobrazuje finálny náhľad vyznačených údajov o vozidle. Ak sú všetky vyznačené údaje správne, kontrolu je možné 

uzavrieť pomocou tlačidla . 

Upozornenie: po potvrdení je TK považovaná za uzatvorenú. 
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Po uzatvorení TK sa zobrazí formulár, v ktorom sa vyberú tlačivá zo zoznamu podľa potreby. Až po ich potvrdení je 

možné vytlačiť protokol a osvedčenie pomocou tlačidiel „Tlač“. 

 

Ak z akéhokoľvek dôvodu je potrebné tlačivo vrátiť na sklad alebo znehodnotiť, vyberie sa nové požadované tlačivo zo 

zoznamu. Následne sa zvolí tlačidlo „Vrátiť na sklad“ alebo „Znehodnotiť“ podľa potreby. Poškodené tlačivá je možné 

vidieť pod príslušnými označeniami. 
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4.2. Tlačidlo „História kontrol“  
Na tejto záložke sú zobrazené chronologicky nadväzujúce TK, ktoré boli vykonané na predmetnom vozidle. Do 

histórie kontrol je možné nahliadnuť počas rozpracovanej kontroly ak bola vyhotovená vstupná snímka. 

 

4.3. Tlačidlo „Čiarový kód“  
Pomocou tlačidla „Čiarový kód“ je možné zobraziť a opätovne vytlačiť čiarový kód. 

4.4. Tlačidlo „Odobrať technika“  
V prípade, že technik, ktorý kontrolu prevzal ju nemôže dokončiť, je možné pomocou tlačidla „Odobrať technika“ 

odobrať kontrolu technikovi, ktorý ju prevzal alebo ju prideliť priamo inému technikovi. 

 

4.5. Tlačidlo „Zmeniť typ kontroly“ 
Pomocou tlačidla „Zmeniť typ kontroly“ je možné zmeniť druh rozpracovanej kontroly. 
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4.6. Tlačidlo „Nevyhodnotiť“ 
Ak nie je možné vykonať všetky predpísané kontrolné položky, najmä pri poruche niektorého predpísaného 

zariadenia z technologického vybavenia stanice technickej kontroly, pomocou tlačidla „Nevyhodnotiť“ sa technická 

kontrola uzavrie ako nevyhodnotená. 

Do poznámky je nutné napísať stručný dôvod, pre ktorý sa kontrola uzatvorila ako nevyhodnotená. 
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5. Uzatvorené technické kontroly 

 

Kliknutím na tlačidlo „Uzatvorené kontroly“ je možné si prezerať všetky uzatvorené protokoly. 

 

Po kliknutí na vybraný uzatvorený protokol sa zobrazí formulár „Informácie o kontrole“. 

 

5.1. Tlačidlo „Protokol“ 
Po kliknutí na tlačidlo „Protokol“ sa zobrazia vyznačené údaje z technickej kontroly. 

5.2. Tlačidlo „Fotky“ 
Kliknutím na tlačidlo „Fotky“ sa zobrazia všetky zaznamenané snímky z technickej kontroly. 

5.3. Tlačidlo „Tlač“ 
Pokiaľ neboli tlačivá pridelené a vytlačené hneď po uzatvorení kontroly, je možné pomocou tlačidla „Tlač“ opätovne 

zobraziť formulár pre výber a tlač tlačív. 
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5.4. Tlačidlo „Doplnenie ďalších záznamov“  
Pomocou tlačidla „Doplnenie ďalších záznamov“ je možné doplniť  ďalšie záznamy STK do uzatvoreného protokolu 

po dobu 30-tich dní od vykonania kontroly. Pokiaľ bol už vytlačený protokol o TK a je potrebné zaradiť ho do 

poškodených tlačív, zaškrtne sa políčko „Vytlačili ste už pôvodný protokol?“. Potom je potrebné vybrať nové tlačivo 

Protokol o TK. 

 

5.5. Tlačidlo „Storno a kópia“  
Ak sa po uzatvorení kontroly zistí, že je niektorý vyznačený údaj je nesprávny, je možné pomocou tlačidla „Storno a 

kópia“ stornovať pôvodnú kontrolu. Zároveň sa vytvorí nová kontrola v záložke „Prebiehajúce kontroly“, kde je možné 

nesprávny údaj opraviť alebo zmeniť. Ak je potrebné zaradiť protokol o TK, osvedčenie o TK alebo kontrolnú nálepku 

do poškodených tlačív, zaškrtne sa príslušné políčko. 

Do poznámky je nutné napísať stručný dôvod, pre ktorý sa kontrola stornovala. 

Upozornenie: Tlačidlo „Storno a kópia“ je možné použiť iba v aktuálny deň do 23:59. 
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5.6. Tlačidlo „Storno“  
Pomocou tlačidla „Storno“ sa kontrola stornuje. Ak je potrebné zaradiť protokol o TK, osvedčenie o TK alebo kontrolnú 

nálepku do poškodených tlačív, zaškrtne sa príslušné políčko. 

Do poznámky je nutné napísať stručný dôvod, pre ktorý sa kontrola stornovala. 

Upozornenie: Tlačidlo „Storno“ je možné použiť iba v aktuálny deň do 23:59. 

 

5.7. Tlačidlo „Opis protokolu“  
Na žiadosť vlastníka alebo držiteľa vozidla je možné pomocou tlačidla „Opis protokolu“ vystaviť opis protokolu. 

Upozornenie: Opis protokolu je možné vykonať iba na STK, na ktorej bola technická kontrola uzatvorená. 
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5.8. Tlačidlo „Zmena ceny“ 
V prípade, že je potrebné po uzatvorení kontroly zmeniť spôsob platby alebo cenu, použije sa tlačidlo „Zmena ceny“. 
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6. Financie 
Výberom tlačidla „Financie“ sa zobrazí ponuka: Denné uzávierky, Faktúry, Odberatelia a Cenníky. 

 

6.1. Denné uzávierky 
Kliknutím na voľbu „Denné uzávierky“ sa zobrazí nasledovný formulár. Každému dňu prislúcha záznam, v ktorom sa 

nachádzajú podrobné údaje týkajúce sa vozidiel, na ktorých bola vykonaná technická kontrola. 

 

6.1.1. Tlačidlo „Denný prehľad“ 
Pomocou tlačidla „Denný prehľad“ sa zobrazí zoznam položiek s cenami za vybraný deň. 
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6.1.2. Tlačidlo „Denné hlásenie TK“ 
Pomocou tlačidla „Denné hlásenie TK“ sa zobrazí zoznam vykonaných kontrol za vybraný deň a k nim priradené 

tlačivá. V každom riadku je suma cien za každú položku. Zároveň sa zobrazí aj „Stav pokladne“ za vybraný deň. 

 

6.1.3. Tlačidlo „Stav pokladne“ 
Pomocou tlačidla „Stav pokladne“ nachádzajúceho sa v pravej časti obrazovky sa zobrazí sumár cien rozdelený pre 

hotovostné platby a platby na faktúru. Je možné zvoliť časové obdobie, za ktoré sa sumár zobrazí. 
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6.2. Faktúry 
Faktúry je možné vytvárať dvomi spôsobmi: generovaním faktúr alebo manuálnym zadaním. 

6.2.1. Generovanie faktúr 
Po kliknutí na tlačidlo „Generovanie fakt.“ sa zobrazí formulár, v ktorom je možné zadať časové rozpätie a vybrať 

odberateľa, pre ktorého budú vygenerované faktúry. Je možné vybrať aj všetkých odberateľov naraz. 

 

 

 

6.2.2. Manuálne vytvorenie faktúr 
 

Kliknutím na tlačidlo  sa zobrazí formulár, v ktorom je možné zadať odberateľa, dátum vystavenia, dátum 

zdaniteľného plnenia, dátum splatnosti a text zobrazený na faktúre. 

 

Pre vytvorenie faktúry je potrebné kliknúť na . 
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Kliknutím na „+“ vľavo od čísla faktúry sa zobrazí detail faktúry s položkami. 

 
 

Pre pridanie ďalších položiek na faktúru sa použije tlačidlo , pomocou ktorého sa zobrazí editovací formulár. 

 

Tu je možné zadať ľubovoľnú položku, ktorá sa nemusí týkať výkonu TK. K tejto položke je možné priradiť cenu, 

množstvo a aj DPH. Pre potvrdenie je potrebné kliknúť na . 

6.3. Odberatelia 
V tejto časti je možné spravovať odberateľov na faktúru. 

 

Pomocou tlačidla  je možné pridať nového odberateľa. 

Zobrazí sa formulár, kde je možné vyplniť všetky potrebné položky ohľadom odberateľa. 
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6.4. Cenníky 
V tejto časti je možné vytvoriť cenník pre jednotlivé druhy kontroly ako aj pre osvedčenie o TK a kontrolné nálepky. 

 

Pridanie novej položky sa vykonáva kliknutím na . 

Zobrazí sa formulár, v ktorom je možné vybrať druh kontroly alebo tlačiva (osvedčenie o TK, kontrolná nálepka). 

Ku každej položke je potrebné zadať jej názov, cenu a dátum od ktorého je platná. V prípade viacerých cien pre ten 

istý druh kontroly je možné zaškrtnutím políčka „Predvolený“ zvoliť cenu, ktorá sa bude pri príjme vozidla 

automaticky zobrazovať pre daný druh kontroly. 
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7. Práca so skladovými položkami 

 

 

Aktuálny stav skladu sa zobrazí v každej skladovej operácii okrem možnosti „Nastavenie skladových položiek“. 

 

7.1. Stav skladu 
V tejto časti je možné sledovať podrobné údaje týkajúce sa pohybov tlačív, ako napríklad dátum výdaja, druh 

kontroly, kód protokolu, ku ktorému bolo tlačivo pridelené. Poškodené tlačivá je možné vrátiť na sklad. 

Po zvolení rozsahu dátumov pre poškodené tlačivá je možné pomocou tlačidla „Vytlačiť“ vytlačiť sumár poškodených 

tlačív za zvolené obdobie. 
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7.2. Príjem na sklad 

Tlačivá je možné pridať do skladu kliknutím na .  

 

Po vyplnení série tlačív a rozsahu poradových čísel sa príjem potvrdí pomocou tlačidla .  

 

V prípade potreby je možné stornovať celý príjem alebo jeho časť použitím tlačidla . 

Ak sa už nejaká položka nachádza na sklade inej STK, systém neumožní jej pridanie. V prípade, že nie je dôvod 

k tomuto obmedzeniu, je potrebné kontaktovať TESTEK. 

7.3. Nastavenie skladových položiek 
V tejto časti je možné nastaviť minimálne množstvá jednotlivých tlačív. Pokiaľ počet tlačív na sklade klesne pod 

minimálnu hodnotu, systém automaticky na tento stav upozorní. 
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7.4. Objednávka skladových položiek 
V tejto časti je možné vytvoriť objednávku pre požadované tlačivá. 

Kliknutím na tlačidlo  sa zobrazí formulár pre novú objednávku. Po vyplnení formuláru je potrebné objednávku 

potvrdiť tlačidlom . 

 

  



Používateľská príručka | verzia 3.0 
 

Strana 31 z 37 
 

7.5. Inventúra 
V tejto časti je možné generovať a tlačiť inventúru za požadované obdobie. Na vytvorenie novej inventúry je nutné 

použiť tlačidlo „Generovanie“. 

 

Následne sa zobrazí formulár pre generovanie inventúr, v ktorom je potrebné zadať obdobie OD DO a kliknúť na 

tlačidlo „Generovať“. Novovytvorená inventúra sa zobrazí v zozname inventúr. 

 

Kliknutím na tlačidlo malého „+“ pri vygenerovanej inventúre sa zobrazia stavy položiek za vybrané obdobie. Pod 

položkami je tiež možné sledovať pohyby na sklade. 
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Pomocou tlačidla „Tlač“ je možné inventúru vytlačiť, predtým však je potrebné opäť vybrať obdobie OD DO. 

 



Používateľská príručka | verzia 3.0 
 

Strana 33 z 37 
 

 

Kliknutím na tlačidlo „Tlačiť“ sa zobrazí PDF s položkami inventúry a pohybmi na sklade. 
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8. Nastavenia 

 

 

8.1. Zamestnanci 
V tejto časti je možné prezerať a editovať používateľov STK, záleží to však od príslušných oprávnení. 
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8.2. Preddefinované texty 
Do tejto časti sa zapisujú texty, ktoré sa vyberajú do rubriky ďalších záznamov. 

 

Preddefinované texty je možné priradiť pre konkrétnu kontrolu, ak sa vyberie z vyberača „Typ kontroly“ alebo pre 

všetky kontroly, ak zostane tento vyberač prázdny. Do poľa „Text“ sa vypisuje požadovaný záznam a do poľa „Popis“ 

môže ísť krátka poznámka k tomuto textu. 

 

8.3. Tlačové okraje 
V tejto časti je možné nastaviť posun tlačových zostáv na tlačivá. Tento posun je možné nastaviť osobitne pre každý 

druh tlačiva a zároveň osobitne pre každého používateľa. V pravej časti sa nachádzajú tlačidlá pomocou ktorých je 

možné vytlačiť testovacie tlačové zostavy, pre všetky druhy tlačív. 
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Pomocou tlačidla  sa otvorí editovací formulár, v ktorom je možné zvoliť druh tlačiva, posun od horného okraja 

v mm, posun od ľavého okraja v mm a prípadne používateľa pre ktorého bude toto nastavenie platné. Ak nie je 

zvolený konkrétny používateľ, je toto nastavenie platné pre všetkých. 

 

Pri náhľade tlačovej zostavy pred vytlačením je potrebné nastaviť veľkosť papiera na „A4“, možnosť „Prispôsobiť 

stránke“ nesmie byť zaškrtnutá a hodnota prispôsobenia musí byť 100%. 

 

8.4. Nastavenia systému 
V nastaveniach systému je možné nastaviť poradové číslo faktúry, skladovej príjemky a splatnosť faktúr. 
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9. Zmena hesla 

 

Kliknutím na tlačidlo „Zmena hesla“ sa zobrazí formulár na jeho zmenu. Na vykonanie tejto zmeny je nutné zadať do 

poľa „Pôvodné heslo“ staré heslo a 2x nové heslo do polí „Nové heslo“ a „Potvrdenie hesla“. Pre potvrdenie treba 

kliknúť modré tlačidlo „Zmeniť heslo“. Heslo musí mať minimálne 8 znakov a obsahovať minimálne jedno veľké 

písmeno a minimálne jedno číslo. 

 


