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O S V E D Č E N I E  

o schválení celoštátneho informačného systému AIS TK verzie 3.00 na použitie 

pri vykonávaní technických kontrol  

 

Držiteľ osvedčenia :    TESTEK, a.s., Plachého 14, 841 02 Bratislava 

IČO :   35 914 114 

Druh výrobku:  Celoštátny informačný systém technických kontrol AIS TK 

verzie 3.00 

Výrobca: Asphere, a.s., Nad Lúčkami 6, 841 04 Bratislava  

IČO 36 706 795  

Výrobok je určený:   na riadnu prevádzku pri vykonávaní technických kontrol 

 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, štátny dopravný úrad,  

podľa § 136 ods. 2 písm. a) tridsiatehosiedmeho bodu zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke  

vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 

č. 106/2018 Z. z.“) a v nadväznosti na návrh technickej služby technickej kontroly podľa § 81 

ods. 3 zákona č. 106/2018 Z. z. a podľa § 17 vyhlášky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti v oblasti technickej kontroly 

o s v e d č u j e  

uvedený celoštátny informačný systém AIS TK verzia 3.00 predložený v schvaľovacom 

konaní, ako vhodný na použitie pri vykonávaní technických kontrol a podľa § 81 ods. 4 

zákona č. 106/2018 Z. z. vydáva toto osvedčenie o schválení celoštátneho informačného 

systému AIS TK verzia 3.00 na použitie pri vykonávaní technických kontrol. 

P o d m i e n k y :  

1. Zabezpečenie prístupu do schváleného celoštátneho informačného systému technických 

kontrol AIS TK verzie 3.00 pre oprávnenú osobu technickej kontroly. 

2. Na požiadanie oprávnenej osoby technickej kontroly zabezpečiť v požadovanom rozsahu 

poučenie alebo vyškolenie kontrolných technikov na používanie schváleného celoštátneho 

informačného systému technických kontrol AIS TK verzie 3.00. 

3. Zabezpečenie nepretržitého servisu a odstránenie porúch vzniknutých v súvislosti 

s používaním schváleného celoštátneho informačného systému technických kontrol AIS 

TK verzie 3.00. 

4. Na požiadanie oprávnenej osoby technickej kontroly poskytnúť kópiu „osvedčenia 

o schválení celoštátneho informačného systému technických kontrol AIS TK verzia 3.00“,  

ktoré bolo vydané ministerstvom pod číslom 24405/2018/SCDPK/66448 dňa  

31. 8. 2018 
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5. Zmeny a doplnky týkajúce sa celoštátneho informačného systému technických kontrol 

AIS TK verzia 3.00 budú vykonané na základe návrhu technickej služby o schválenie 

celoštátneho informačného systému technických kontrol. 
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