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Rozsah stretnutia

• Ochrana osobných údajov GDPR na PEK 

• Zhodnotenie roku 2019 

• Legislatívne zmeny 2020 z pohľadu oprávnených osôb

• Odborný dozor TS EK - zhodnotenie a odporúčania

• Celoštátny informačný systém - AISEK - možnosti a využitie

• Kvalita práce pracoviska EK 

• Ostatné... a čo nás čaká...

• Diskusia 



Technické 
poradenstvo a

konzultácie v oblasti 
EK 

Overovanie 
vhodnosti meradiel a 

MZZ

Vzdelávanie a skúšky 
technikov EK

Prvotné a priebežné 
overovanie pracovísk 

EK

Metodické 
usmerňovanie PEK a 
technická podpora 

(HOTLINE) pre 
technikov EK

Príprava metodík EK 
a iné legislatívne 

návrhy

Zabezpečenie cenín 
EK a ich logistika

Odborný dozor 
Technickej služby

Spravovanie 
informácií a DB o 
PEK, technikoch a 

vykonaných EK v SR

Vývoj a prevádzka
AIS EK

Zastupovanie SR v medzinárodných inštitúciách v problematike EK



Akreditované inšpekčné činnosti technickej služby emisnej kontroly

Overovanie plnenia podmienok na 
udelenie oprávnenia emisnej kontroly

(vyžiadaná alebo ohlásená inšpekcia 
priestorového a technologického vybavenia 

PEK)

Počiatočné 
overenie PEK

(zriadenie alebo 
zmena)

Priebežné 
overenie PEK

(každé 3 roky)

ISO / IEC 17020: 2012 typ „A“ ISO / IEC 17020: 2012 typ „C“

Odborný dozor technickej služby emisnej 
kontroly

(nevyžiadaná a neohlásená inšpekcia)

Nad 
pracoviskami 

emisnej 
kontroly

Nad 
technikmi 
emisnej 
kontroly

Nad 
kalibrujucími
subjektami



www.seka.sk



Základný komunikačný kanál medzi TS EK a PEK !!! 

= mailová schránka PEK: XXXX@sekait.sk

mailto:XXXX@sekait.sk


Celoštátny informačný systém emisných kontrol 

AISEK v3 



Technici EK
Kvalita práce technika je závislá od jeho vzťahu k firme

technik EK je súčasťou firmy

technik EK je „zamestnanec“



Aspekty vplývajúce na kvalitu práce technika EK

Kvalita práce
technika EK

TECHNICKÉ
VEDOMOSTI

ZRUČNOSTI NÁVYKY
ETICKÝ PRÍSTUP

(morálka, 
hodnoty)

TECHNICKÝ ROZMER
práce technika EK

ETICKÝ ROZMER
práce technika EK



TECHNICKÝ rozmer 
práce technika EK

S-EKA
(TS EK)

Povinné
vzdelávanie

Skúšky

Technická podpora

Pracovisko
EK

Výber technika

Interná kontrola

Celoživotné
vzdelávanie

Technik EK

Prístup k práci

Samovzdelávanie

Rutinnosť
(ostraňovanie
nesprávných

návykov)

Vedomosti

Zručnosti

Návyky



ETICKÝ rozmer 
práce technika EK

spoločnosť

Kontrola činnosti

Technik EK

Hodnoty

Prístup

Vystupovanie

PEK

Výber technika

Samovzdelávanie

Interná kontrola

Morálne hodnoty

Asertivita
Prístup k práci
Vystupovanie



Vzťah k zákazníkovi – Achilová päta činnosti PEK

Ø Komunikácia so zákazníkom

§ vystupovanie

§ zákazníka treba vychovávať (aj keď máte dočinenia s „konfliktným 

typom“)

Ø Firemná kultúra (etiketa)

§ nielen firemné oblečenie robí dojem

Zamestnanci si často neuvedomujú, že práve oni tvoria „meno“ 

firmy (častokrát sú to najdôležitejší „marketingoví“ pracovníci).
§ dobré meno sa ťažko získa, ale...



Technik EK

Vstupné vzdelanie FO

Základné školenie technika EK

Vzdelávanie technika EK

Doškoľovací kurz technika EK

interné vzdelávanie na PEK

Komunikačné 
zručnosti

Vyhodnotenie 
interných auditov

externé vzdelávanie na PEKWorkshopy a semináre TS EK



Vstupné vzdelanie FO na technika EK

Nový technik
Ø vzdelanie (SŠ – 12 odborov, VŠ – 8 

odborov) a prax 3 roky alebo

Ø skúška overenia znalostí o 
vozidlách a prax 3 roky (možnosť 
certifikovanej odbornej prípravy na 
skúšku) alebo

Ø technik s osvedčením platným k 
20.5.2018 – nevzťahujú sa nové 
požiadavky.
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TS EK zabezpečuje 
prostredníctvom 

vzdelávacej spoločnosti 
SeTeS tech a Technickou 

fakultou SPU v Nitre
kurzy odbornej prípravy zo 

znalostí o vozidlách
v termínoch podľa potrieb a 

počtu žiadateľov

Najbližší termín
Kurzu odbornej prípravy 
zo znalostí o vozidlách 

je 
od 9 marca 2020

do 20 marca 2020
v

Agroinštitúte NITRA



Otázka:

Ako hľadať a kde nájsť vhodného technika???

Odpoveď:

Ťažko !!! 
Ale s týmto problémom bojujeme všetci MY – VY – ONI...

NIE JE ĽUDÍ !!!
Ale nedostatok ľudí je celospoločenský jav . 
Nie sú ani v zdravotníctve, predajniach... v iných sektoroch...



Ako technikov vníma verejnosť ?

Aká je skutočnosť ?



Riadenie kvality na pracovisku EK
§ 84 ods. 1 písm. b) zákona 106/2018 Z.z.
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Minimálne požiadavky na riadenie kvality PEK

Minimálne 
požiadavky na 
riadenie kvality 
sú vyžadované 
smernicou 
2014/45/EÚ

Podľa § 25 vyhlášky č. 
138/2018 Z. z.  PEK musí 
mať:
• zdokumentovaný postup 

zahŕňajúci body uvedené v 
§ 25 ods. 2 písm. a) 
vyhlášky alebo

• akreditáciu podľa ISO 
17020 alebo

• certifikáciu riadenia kvality 
podľa ISO zahŕňajúcu body 
uvedené v ods. 2 písm. a)



Certifikovaný systém manažérstva proti 
úplatkárstvu – ISO 37 001:2016
najneskôr do 20 mája 2021 !!!

Emisné kontroly sú veľmi sledovaná a citlivá oblasť podobne ako súdnictvo, 
lekári a pod. 

V SR sa najčastejšie riešia prípady korupcie od 10 do 100 EUR. 

• Pri audite sú bežne kontrolované aj plnenie 
všeobecne záväzných povinností:
• Bezpečnosť práce
• Zdravotná služba
• Požiarna ochrana
• Odpadové hospodárstvo
• GDPR



... To ostatné...

... čo nás čaká...

Pracovné stretnutie technickej služby emisných kontrol a oprávnených 
osôb emisnej kontroly v SR

Agroinštitút Nitra, 27.februára 2020
OÚ Prešov,  3. marca 2020



Aplikácia na čítanie údajov z OE časť I



• Postup pri nariadených EK od OU

•Výkon EK v rámci CTK - prednostné vybavenie EK

•Ako predchádzať postihom za nezabezpečenie 
výkonu EK v súlade so zákonom a vykonávacími 
vyhláškami ! - priebežné kontroly, vzdelávanie…

• EK na vozidlách kategórie “L”

• zachovanie meradiel ale možná zmena SW



Ďakujem za pozornosť 

a pokračujeme témou GDPR


