
 

Úvod do AIS EK 

 

Automatizovaný informačný systém emisných kontrol (ďalej len „AISEK“) slúži na zabezpečenie 

jednotného postupu výkonu emisných kontrol v rámci celej Slovenskej republiky s využitím systému 

centrálnej databázy prístupnej s ktoréhokoľvek miesta pripojeného na verejnú počítačovú sieť (Internet). 

AISEK je riešený tak aby plne spĺňal podmienky stanovené na informačný systém emisných kontrol 

zákonom č. 725/2004 Z. z., vyhláškou MDPT SR 29/2006 Z. z. a vyhláškou MDPT SR 578/2006 Z. z.  

so súčasným zabezpečením komfortu jeho obsluhy primeraného použitému webovému prostrediu. 

 

Požiadavky na AISEK 

 

Minimálne požiadavky: 

• PC 

• Akýkoľvek operačný systém umožňujúci prehliadanie webových stránok, 

• Akýkoľvek internetový prehliadač poslednej verzie, 

• Adobe Reader 7.0 

• Stabilné pripojenie na Internet 

 

Odporúčané požiadavky: 

• PC  

• Operačný systém WINDOVS XP 

• INTERNET EXPLORER 6.0, alebo iný poslednej verzie 

• Adobe Reader 7.0 

• Minimálne dve nezávislé pripojenia na Internet 

 

Oprávnený používatelia AISEK 

 

Prístup do AISEK majú len oprávnené osoby emisnej kontroly, technická služba emisnej kontroly 

a príslušné orgány štátnej správy (OÚD, MDPT SR) a to prostredníctvom jednotlivých užívateľov 

v potrebnom rozsahu. Prístup do systému je zabezpečený a priradený pre každého evidovaného 

užívateľa samostatne, pomocou užívateľského mena a prístupového hesla priradeného  len 

konkrétnemu užívateľovi. Každý užívateľ je povinný zabezpečiť svoje užívateľské meno a heslo tak, aby 

nemohlo dôjsť k jeho zneužitiu inou osobou. Užívateľské meno a prístupové heslo môže podľa potrieb  

zmeniť správca systému (administrátor) alebo vedúci pracoviska (správca). 

 

 

Začíname pracovať s AISEK 

 

1. Spustenie AISEK 



Do internetového prehliadača zadajte webovú adresu AISEK a dajte ju vyhľadať. Po otvorení 

prístupovej stránky zadajte do príslušných kolóniek Vaše užívateľské meno a prístupové heslo 

a stlačte OK. Ak sú Vaše užívateľské meno a prístupové heslo správne, otvorí sa základná 

stránka systému. 

 

 

 

2. Čo je potrebné urobiť pred vytvorením prvého protokolu 

Pred začatím samotného procesu vytvárania protokolu o emisnej kontrole je potrebné najskôr 

urobiť nasledujúce úkony:  

a. zadefinovať role a prístupové práva jednotlivých užívateľov spôsobom popísaným 

v bode 9 (Užívatelia) 

b. prijať počiatočný materiál na sklad spôsobom popísaným v bode 8 (Sklad) 

c. zadať cenu účtovanú pracoviskom emisnej kontroly za výkon emisnej kontroly 

spôsobom popísaným v bode 12 (Fakturácia) 

3. Vytváranie protokolu o emisnej kontrole pravidelnej 

 

a. Rozpracované protokoly 

Otvorte prehľad rozpracovaných protokolov pomocou záložky „Rozpracované“ umiestnenej na hornej 

lište  

 

 

 

a na následne zobrazenej stránke stlačte tlačidlo „Pridať“ (obrázok) 



 

 

 

b. Vyhľadanie vozidla  

Ďalším krokom je vyhľadanie vozidla v databáze na základe jeho hlavných identifikačných znakov 

(evidenčného čísla a VIN). Zadajte jeden alebo obidva s požadovaných údajov a stlačte Vyhľadať. 

 

 

 

Systém otvorí okno Formulár definície vozidla v ktorom sa vozidlo bližšie vyšpecifikuje. 

Pokiaľ sa v databáze už nachádza vozidlo so zhodnými údajmi (evidenčné číslo alebo VIN) systém 

ponúkne na výber vozidlo s týmito údajmi a vyplní okno Formulár definície vozidla údajmi z databázy. 

c. Definícia vozidla 

Ak sa vozidlo nenachádza v databáze ďalším krokom je zadefinovanie vozidla podľa druhu, kategórie, 

značky, obchodného názvu, typu/variantu/verzie, typu motora, dátumu prvej evidencie a  dátumu prvej 

evidencie v SR. Zároveň ak nebol zadaný niektorý z predchádzajúcich identifikačných údajov 

(evidenčné číslo alebo VIN) je potrebné ho doplniť. Požadované údaje vyplňte v zmysle metodického 

pokynu MDPT SR na vykonávanie emisnej kontroly ..... 



 

 Druh vozidla, kategóriu a značku zadajte vybraním z ponúkaných číselníkov.   

Obchodný názov vyberte z ponuky číselníka a došpecifikujte ho v špecifikácii názvu vozidla. 

 

Príklad: značka – SKODA; obchodný názov vozidla – 120; špecifikácia obchodného názvu vozidla – L 

 

 

Typ motora vyberte z ponuky číselníka a došpecifikujte ho v špecifikácii typu motora 

Do dátumu prvej evidencie uveďte dátum prvého prihlásenia vozidla do evidencie kdekoľvek vo svete a 

do dátumu prvej evidencie v SR uveďte dátum prvého prihlásenia vozidla do evidencie v SR. 

 

!!! Dôležité upozornenie !!! 

Nakoľko všetky údaje sú spoločné ako pre emisné tak aj pre technické kontroly, môže sa stať že ani pri 

zachovaní postupu a vyberaní konkrétnych údajov z číselníkov na dané vozidlo nebudú v databáze 

predpísaných údajov (predpisoch)  zadané namerané hodnoty na dané vozidlo a preto odporúčame 

nasledovný postup: 

– zadajte druh vozidla, kategóriu, značku vozidla a obchodný názov 



– stlačte tlačidlo Predpisy umiestnené v strede okna vedľa značky vozidla 

– v následne otvorenej databáze predpisov vyfiltrovanej podľa druhu vozidla, kategórie, značky 

vozidla a obchodného názvu si vyberte konkrétny predpis v závislosti od typu motora a jeho 

špecifikácie a po jeho odkliknutí systém vyplní údaje z databázy do vytváraného protokolu.  

 

 

Po vyplnení a skontrolovaní údajov vo Formulári definície vozidla stlačte tlačidlo Uložiť 

 

d. Základné údaje 

V tomto okne vyberte druh kontroly – pravidelná , vyznačte skutočný stav tachometra, vyberte druh 

nasledujúcej kontroly, interval kontroly, druh paliva, emisný systém, počet výfukov a cenu za kontrolu. 

Ďalej vyznačte či sa Identifikačné údaje zhodujú alebo nezhodujú. V prípade nezhodnosti 

identifikačných údajov  je potrebné vyznačiť, ktoré konkrétne údaje sa nezhodujú. Po zadaní a 

skontrolovaní všetkých údajov stlačte tlačidlo Uložiť. 

  



e. Namerané hodnoty 

Po uložení okna Základné údaje systém zobrazí okno Protokol o emisnej kontrole motorového 

vozidla s novou ponukovou lištou v ľavom stĺpci. Namerané hodnoty systém zobrazí po stlačení tlačidla 

Namerané hodnoty. 

 

 

 

V následne zobrazenom okne Namerané hodnoty vyznačte výsledok vizuálnej kontroly (vyhovuje, 

nevyhovuje – prednastavené je nevyhovuje ) a zadajte namerané hodnoty jednotlivých parametrov. Pri 

uhle zopnutia je potrebné zadať aj jednotku v ktorej sú hodnoty uvádzané. Po zadaní a skontrolovaní 

všetkých hodnôt stlačte tlačidlo Uložiť 

 

 

f. Uzavretie protokolu 

V následne zobrazenom okne PROTOKOL o emisnej kontrole motorového vozidla v prípade 

potreby vpíšte poznámku cez tlačidlo Ďalšie záznamy  

 



 

 

a stlačte tlačidlo Uzavrieť.  

Ak ste sa pri vypisovaní protokolu náhodou pomýlili môžete sa pred uzavretím vrátiť a chybu 

v príslušnom okne opraviť použitím tlačidiel Definícia vozidla, Základné údaje alebo Namerané 

hodnoty . 

 

 

Pre ukončenie uzavretia protokolu ešte musíte vybrať meno overovateľa a stlačiť tlačidlo Uzavrieť. 

 

Tlač  

Po uzavretí protokolu si vyberte položku Tlač  

 

 

 



a v následne zobrazenom okne priraďte čísla protokolov, osvedčení a nálepok a stačte tlačidlo Vybrať 

 

Až po vybratí všetkých príslušných tlačív sa zobrazí nasledujúca tabuľka s nasledujúcimi položkami 

Tlačiť protokol a Tlačiť osvedčenie. 

 

Ak došlo k poškodeniu niektorého tlačiva alebo bolo vybraté nesprávne tlačivo použite tlačidlá 

Znehodnotiť prípadne Vrátiť na sklad. 

Po zadaní príkazu na tlač sa zobrazí tlačové okno programu ADOBE v ktorom sa štandardným 

postupom dokončí tlač protokolu resp. osvedčenia. 

 



 

4. Vytváranie protokolu o emisnej kontrole zvláštnej 

Pri vytváraní protokolu o emisnej kontrole zvláštnej postupujte ako pri vytváraní protokolu o emisnej 

kontrole pravidelnej ale v okne Základné údaje vyberte druh kontroly Zvláštna.   

 

 

Pri tlači zadajte len číslo protokolu, program v zmysle zákona neumožňuje vydanie osvedčenia 

a nálepky pri tomto druhu kontroly. 

 

 

5. Vytváranie protokolu o emisnej kontrole administratívnej  

Administratívna kontrola sa vykonáva na vozidlo, ktoré má platnú emisnú kontrolu ale z rôznych 

dôvodov je potrebné vyhotovenie nových dokladov o emisnej kontrole. V AIS EK sú dva postupy výkonu 

administratívnej kontroly, v dvoch rôznych prípadoch. 

a) Ak sa vozidlo v databáze nachádza 

Ak chcete vykonať administratívnu kontrolu na vozidlo, ktoré sa v databáze nachádza, čiže 

predchádzajúca kontrola na vozidle bola vykonaná v AIS EK, otvorte databázu rozpracovaných 

protokolov a stlačte tlačidlo Administratívna kontrola. 

 

 



V nasledujúcom okne zadajte Evidenčné číslo a/alebo VIN a stlačte Vyhľadať 

 

Systém vyhľadá pre dané vozidlo posledný vyhovujúci platný protokol o emisnej kontrole pravidelnej 

alebo zvláštnej, prevezme z neho údaje a otvorí nový protokol v okne Základné údaje, kde umožní 

zmenu týchto položiek : Evidenčné číslo vozidla, Stav tachometra, Cena kontroly a Identifikačné 

údaje. Po zadaní (zmenení) potrebných údajov protokol uzavrite pomocou tlačidla Uložiť a uzavrieť. 

 

 

Pri tlači je možné v prípade potreby použiť pôvodné číslo nálepky a to stlačením tlačidla Použiť 

pôvodnú. 

 

 

b) Ak sa vozidlo v databáze nenachádza 



Ak chcete vykonať administratívnu kontrolu na vozidlo, ktoré sa v databáze nenachádza, čiže 

predchádzajúca kontrola na vozidle nebola vykonaná v AIS EK (ale v starom systéme), postupujte ako 

pri vytváraní nového protokolu, ale v okne Formulár definície vozidla do položky Dátum prvej 

evidencie (rok výroby) uveďte miesto požadovaného dátumu dátum, kedy bola vykonaná 

predchádzajúca emisná kontrola  

 

 

a v okne Základné údaje v položke Druh kontroly zvoľte administratívna mimo lehoty.  

 

Program nebude vyžadovať namerané hodnoty a pri vyhodnotení uvedie do položky dátum 

nasledujúcej kontroly hodnotu vypočítanú z hodnoty uvedenej v položke Dátum prvej evidencie (rok 

výroby) + zadaná lehota platnosti. 

Pri tlači je potrebné zadať nové číslo protokolu, osvedčenia a aj kontrolnej nálepky. 

 

6. Vytváranie nového predpisu  

Ak sa údaje o vozidle na ktoré chceme vykonať emisnú kontrolu nenachádzajú v databáze predpisov je 

potrebné vytvoriť nový predpis. Nový predpis môže vytvoriť len užívateľ s právami technika. Vytvoriť 

nový predpis je možné dvomi  cestami (spôsobmi) a to: 

a) Vytváranie nového predpisu ako samostatný krok 

Tento spôsob je určený na používanie nezávislé od vytvárania protokolu, t.j. vytvoriť predpis pred 

samotným vytvorením protokolu alebo aj počas vytvárania protokolu. 



Stlačíte záložku Predpisy na hornej lište (ak už vytvárate protokol stlačte záložku Predpisy pravým 

tlačidlom myši a z ponuky si vyberte Otvoriť v novom okne ) 

 

  

 

a v následne otvorenom okne tlačidlo Pridať. 

 

 

 

Zobrazí sa okno Predpis, kde vyplníte požadované údaje nasledovným spôsobom.  

 

 

 

Do položky Názov predpisu vpíšete názov odbornej literatúry, alebo zdroja s ktorého ste získali 

hodnoty (napr.: Autodata 95, alebo Schwacke + vyhláška, ....). 

Do položky Poznámka vpíšete doplňujúce údaje k identifikácii predovšetkým počet valcov/objem 

motora, a iné. 

Položky Druh vozidla, Kategória, Typ paliva, Emisný systém, vyplníte výberom z ponuky číselníka 

(napr.: osobný automobil, M1, B, BKAT,) 

Položku Značka vozidla vyberiete z ponuky číselníka (napr.: SKODA – nie SKODA 105) 

Položku Obchodný názov vozidla vyberiete z ponuky číselníka (napr.: 105 - nie 105 L ) 

Položku Typ motora / číslo vyberiete z ponuky číselníka (napr.: 742.12 – nie 742.12 M II ) ak sa 

požadovaný typ motora v ponuke nenachádza môžete si ho vytvoriť pomocou tlačidla Pridať.  



Položku Špecifikácia motora vyberiete z ponuky číselníka  (napr.: od r.v. 86 – nie B, alebo B+NKAT ) 

ak sa požadovaná špecifikácia motora v ponuke nenachádza môžete si ju vytvoriť pomocou tlačidla 

Pridať.  

Pri pridávaní zadefinujte špecifikáciu motora nasledovne: 

benzínové vozidlá - zadajte rok výroby alebo výkon motora pri otáčkach, prípadne oboje (r.v. 79 

– 85 / 44/6000) 

dieselové vozidlá – zadajte výkon motora pri otáčkach, a pokiaľ viete uveďte aj hodnotu 

korigovaného súčiniteľa absorpcie (55/3500/0,8) 

Po zadefinovaní vozidla stlačte ďalšie parametre, doplňte požadované kontrolné hodnoty a stlačte 

Uložiť.  

V prípade vozidla s naftovým (dieselovým) motorom pri zadávaní položky Dymivosť postupujte 

nasledovne: 

Ak máte k dispozícii korigovaný súčiniteľ absorpcie XL  

Hodnotu korigovaného súčiniteľa absorpcie zadajte do položky dymivosť a zakliknete 

políčko korigovaný súčiniteľ absorpcie. 

Ak máte k dispozícii hodnotu dymivosti 

Do položky Dymivosť zadajte hodnotu dymivosti 

 

b) Vytváranie nového predpisu  počas vytvárania protokolu 

Tento spôsob je určený na použitie pri tvorbe protokolu, pokiaľ ste sa dostali až do okna namerané 

hodnoty a na dané vozidlo neexistuje predpis (nezobrazili sa určené hodnoty).  

Stlačte tlačidlo Pridať predpis  

 

 

 

A v následne zobrazenom okne už len skontrolujte údaje prenesené systémom z protokolu do predpisu, 

doplňte Názov predpisu, Poznámku a po stlačení tlačidla Ďalšie parametre doplňte kontrolné 

hodnoty požadovaných parametrov a dajte Uložiť. 

 



 

 

 

7. Sklad  

Prvým krokom pri vytváraní skladu je prijatie materiálu na sklad a to pomocou tlačidla Príjem v záložke 

Sklad.  

 

 

 

V následne zobrazenom okne Príjem zadáte sériu a čísla prijatých tlačív spolu s číslom dodacieho listu, 

do položky Poznámka/Dôvod uveďte doplňujúce informácie napr. príjem S-EKA a stlačte Uložiť  

 

 

 



Ak zadáte nesprávny príjem materiál vystornujete obdobným postupom v záložke Výdaj. Musí byť 

zadaný druh pohybu storno a uvedený dôvod výdaja napr. : nesprávny príjem. 

INVENTÚRA 

K poslednému dňu v roku t.j. k 31.12. je pracovisko povinné vykonať inventúru materiálov na sklade 

a pokiaľ sa v skladových zásobách nachádzajú poškodené, zničené alebo nepoužiteľné materiály, tieto 

spolu so zápisom o poškodení zaslať technickej službe emisnej kontroly na skartáciu. 

Postup je nasledovný: 

a) Inventúra – v záložke Sklad stlačíte tlačidlo Inventúra. 

 

V následne zobrazenej tabuľke zadajte obdobie za ktoré sa má inventúra zobraziť (Napr. 01.01.2007 – 

31.12.2007) a stlačte tlačidlo Zobraziť inventúru. 

 

Zobrazí sa inventúrny prehľad skladu, ktorý je možné si vytlačiť pomocou tlačidla Tlačiť. 

 



b) Poškodené materiály - v záložke Sklad stlačte tlačidlo Poškodené tlačivá. 

 

V následne zobrazenej tabuľke zadajte obdobie za ktoré sa majú zobraziť poškodené materiály (Napr. 

01.01.2007 – 31.12.2007) a stlačte tlačidlo Zobraziť. 

 

Zobrazí sa prehľad poškodených tlačív, ktorý je možné vytlačiť pomocou tlačidla Tlačiť. 

 

8. Užívatelia  

Základné nastavenie užívateľov a ich rolí vytvára správca systému (administrátor – S-EKA). Zmenu 

užívateľského mena a prístupového hesla, vytvorenie nových užívateľov, aktualizáciu údajov už robí 

vedúci pracoviska alebo osoba s nadefinovanou rolou (správca).  

Ak chcete pridať nového užívateľa 

Vyberte si záložku Užívatelia a v následne zobrazenom okne  stlačte Pridať . 

    



 

Zobrazí sa okno Detail užívateľa, kde vyplnením jednotlivých položiek nadefinujete nového užívateľa. 

Ak chcete zmeniť údaje o  užívateľovi 

Vyberte si konkrétneho užívateľa a po stlačení tlačidla Editovať môžete upraviť údaje v okne Detail 

užívateľa. 

 

9. Pracovisko 

V danej záložke sú uvedené podrobnosti o Vašom pracovisku. Zobrazia sa po kliknutí na riadok 

s Vaším pracoviskom. Zmenu údajov vykonáva administrátor a v obmedzenom rozsahu správca. 

 

 

 

10. Štatistiky 

Systém umožňuje dva štatistické výstupy, a to Denný prehľad a Štatistiku. 

 

 

a) Denný prehľad umožní zobrazenie výkonu emisných kontrol na pracovisku v konkrétny deň 

alebo za zvolené obdobie. 

b) Štatistika zobrazí prehľad vykonaných kontrol podľa druhu paliva, emisného systému 

a kategórie za zvolené obdobie. 



 

11. Fakturácia 

Stanovenie ceny 

Sadzba DPH 

Pred samotným zadaním ceny za emisnú kontrolu je potrebné nadefinovať sadzbu DPH. 

Postupujte nasledovne: Fakturácia  - Sadzby DPH – Pridať  a v okne Sadzba DPH  zadefinujte kód 

sadzby , sadzbu DPH v % a počiatočný dátum platnosti (Napr.: vyššia sadzba, 19%, 1.12.2006) 

a stlačte tlačidlo Uložiť. 

 

            

 

 

 

Cena za emisnú kontrolu 

Keď máte stanovené sadzby DPH môžete zadať do systému cenu za emisné kontroly. 

Postupujte nasledovne: Fakturácia – Cenník – Pridať a v okne Položka cenníka zadefinujte cenu 

konkrétnej emisnej kontroly  vyplnením položiek označenie položky, Popis položky, Cena s DPH, kód 

DPH, interval platnosti (Napr.: emisná kontrola, benzín, 350 SK, vyššia sadzba, od 1.12.2006, do 

31.12.2006) a stlačte tlačidlo Uložiť 

     

 

  


