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Tento dokument je riadeným dokumentom a podlieha zmenovým konaniam. Vyhotovenie kópií alebo jej poskyto-

vanie cudzím osobám bez súhlasu riaditeľa spoločnosti je neprípustné ! 
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1. ÚVOD 

Zásady certifikácie osôb vykonávajúcich identifikáciu dokladov o evidencii vozidla vychádzajú 

z nasledovných smerníc: Smernica Rady 1999/37/ES, Smernica Komisie 2003/127/ES. 

Certifikačná schéma nadväzuje na PK-CO Príručka kvality a OS-17 Overovanie odbornej spô-

sobilosti a certifikácia osôb a je zosúladená s požiadavkami normy ISO/IEC 17024, podľa ktorej 

sa musia riadiť certifikačné orgány uskutočňujúce certifikáciu osôb. Túto certifikačnú schému 

schválil výbor pre schému certifikačného orgánu IRIS IDENT s.r.o. v oblasti certifikácie osôb 

vykonávajúcich identifikáciu dokladov o evidencii vozidla dňa 01.12.2009. 

2. ROZSAH  PLATNOSTI 

Táto certifikačná schéma sa používa pri certifikácii osôb vykonávajúcich identifikáciu dokladov 

o evidencii vozidla. 

3. KRITÉRIÁ CERTIFIKÁCIE 

Overenie odbornej spôsobilosti (ďalej len skúška) sa vykonáva na základe vyplnenia prihlášky 

žiadateľom na predpísanom tlačive, a jej doručením do sídla spoločnosti IRIS IDENT s.r.o.  Tla-

čivo prihlášky na skúšku je možné si „stiahnuť“ z webovej stránky IRIS IDENT s.r.o. 

www.ko.sk, resp. na základe vyžiadania toto tlačivo bude žiadateľovi poslané poštou alebo elek-

tronickou poštou. 

Spolu so žiadosťou je potrebné doložiť aj nasledovné doklady: 

 výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace, 

 doklad o odbornom vzdelaní, vysvedčenie, diplom (predložiť originál resp. overenú 

kópiu) 

 doklad o absolvovaní nadstavbového štúdia (predložiť originál resp. overenú kópiu) - 

v prípade, že je vyplnená príslušná časť žiadosti / prihlášky 

 potvrdenie o odbornej praxi (originál resp. overená kópia) , čestné vyhlásenie – pokiaľ 

nie je potvrdené priamo v žiadosti / prihláške 

 doklad(y) o absolvovaní odbornej prípravy - Kurz overovanie pravosti dokladov 

Minimálne požiadavky na úroveň vzdelania a prax žiadateľov o overenie odbornej spôsobilosti 

osôb vykonávajúcich identifikáciu dokladov o evidencii vozidla: 

Vzdelanie Prax v odbore Doklad o úspešnom absolvovaní vzdelávania  

USVM 3 Kurz overovanie pravosti dokladov 

ÚSVM – Úplne stredoškolské vzdelanie s maturitou 

Praxou v odbore sa rozumie práca, činnosť spojená s vydávaním, kontrolovaním dokladov a ce-

nín charakteru osvedčení o evidencii vozidla, vodičských preukazov, pasov a ďalších dokladov 

obsahujúcich ochranné prvky. 

Žiadateľ o overenie odbornej spôsobilosti osôb vykonávajúcich identifikácia vozidiel / dokladov 

o evidencii vozidla musí byť bezúhonný. Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne 

http://www.ko.sk/
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odsúdený za úmyselný trestný čin. Bezúhonnosť sa preukazuje Výpisom z registra trestov alebo 

iným obdobným dokladom, nie starším ako 3 mesiace. 

Spôsobilosť na vydanie certifikátu preukazuje žiadateľ vykonaním skúšky. Skúška pozostáva 

z teoretickej (písomnej) a praktickej časti. 

4. TERMÍN A MIESTO VYKONANIA SKÚŠKY 

Termín a miesto vykonania skúšky určuje skúšobná komisia. Skúšky sa vykonávajú, keď počet 

žiadateľov presiahne počet 5, alebo minimálne 1x ročne nezávisle od počtu žiadateľov. 

Ak sa žiadateľ na skúšku nedostaví, pričom sa dopredu ospravedlnil, bude automaticky zaradený 

a pozvaný na najbližší ďalší termín.  

5. TEORETICKÁ (PÍSOMNÁ) SKÚŠKA 

Teoretická (písomná) skúška sa vykonáva písomne formou testu. Otázky na písomnú skúšku sú 

spracované zo súboru predpisov a odborných tém pokrývajúcich problematiku identifikácie do-

kladov o evidencii vozidla. 

Skúšobné testy používané na písomnej časti skúšky obsahujú stanovený počet otázok (minimálne 

10) a sú zostavené tak, aby z troch alternatívnych odpovedí na otázky (označených písmenom a, 

b a c) bola len jedna správna. Skúšobné testy sú pred skúškou automaticky generované 

z náhodne vybraných otázok z elektronickej databázy schválených otázok informačného systému 

skúšok.  

Každý test je unikátny a vyhodnocuje sa samostatne. Rozdelenie testov v rámci skúšanej skupiny 

riadi vedúci skúšobnej komisie, ktorý určí čas na vypracovanie testu a zabezpečí dohľad.  

Skúšaná osoba môže na základe vlastného rozhodnutia uzavrieť skúšobný test aj pred uplynutím 

času stanoveného na vypracovanie. Uzavretím skúšobného testu na základe vlastného rozhodnu-

tia sa skúšaná osoba vzdáva možnosti vykonávať doň akýkoľvek ďalší zápis alebo zmenu, i keď 

ustanovený čas na vypracovanie ešte neuplynul. 

Pri písomnej časti skúšky môžu skúšané osoby používať výhradne povolené pomôcky. Ak nie-

ktorý z členov skúšobnej komisie zistí, že skúšaná osoba použila nepovolenú pomôcku, predseda 

skúšobnej komisie skúšku preruší a skúšanú osobu hodnotí stupňom „nevyhovel“. 

Doba trvania testu je maximálne 45 minút.  

Teoretická (písomná) časť skúšky sa hodnotí celkovo hodnotením VYHOVEL – NEVYHOVEL.  

Hodnotenie VYHOVEL získava uchádzač, ak zodpovedal minimálne 80% otázok správne, t.j. 

získal minimálne 80% bodov z maximálneho možného počtu bodov. 

Získanie 80% bodov z testu základných znalostí je podmienkou ďalšieho pokračovania v procese 

posudzovania. 

V prípade, že uchádzač nevyhovel v písomnej časti skúšky, nie je ďalej skúšaný. Celkové hodno-

tenie skúšky je NEVYHOVEL. 

Na teoretickú (písomnú) časť skúšky nadväzuje praktická skúška.  
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6. PRAKTICKÁ SKÚŠKA 

Pri praktickej časti skúšky vykoná skúšaná osoba kompletnú identifikáciu dokladov o evidencii 

vozidla v celom rozsahu kontrolných úkonov. Predseda skúšobnej komisie môže 

v odôvodnenom prípade rozsah vykonávanej identifikácie zúžiť na časť kontrolných úkonov, 

alebo naopak rozšíriť o ďalšie kontrolné úkony.  

Skúšaná osoba musí predpísané kontrolné úkony pri praktickej časti skúšky vykonať najdlhšie za 

110 minút. Ak sa vykonáva len časť kontrolných úkonov, môže predseda skúšobnej komisie sta-

noviť lehotu primerane kratšiu. Ak je stanovená lehota na vykonanie praktickej časti skúšky pre-

kročená, dohliadajúci člen skúšobnej komisie praktickú časť skúšky ukončí. 

Spôsob a úroveň vykonania praktickej skúšky podľa jednotlivých činností sa hodnotí počtom 

bodov v rozsahu 1 až 6 (rozlíšenie na 1 bode). 

Kandidát vyhovel praktickej časti skúšky, ak získal minimálne 80% bodov z maximálneho mož-

ného počtu všetkých bodov, pričom z každej dielčej časti musí získať minimálne 50% bodového 

hodnotenia.  

Pri praktickej časti skúšky môžu skúšané osoby používať výhradne povolené pomôcky. Ak nie-

ktorý z členov skúšobnej komisie zistí, že skúšaná osoba použila nepovolenú pomôcku, predseda 

skúšobnej komisie skúšku preruší a skúšanú osobu hodnotí stupňom „nevyhovel“. 

Dôvodom na nízke hodnotenie skúšanej osoby pri praktickej časti skúšky spravidla je: 

a) ak vykoná kontrolný úkon, v rozpore s platnými metodickými pokynmi, alebo ho 

z predpísaného rozsahu identifikácie dokladov o evidencii vozidla bezdôvodne vynechá 

b) ak pri používaní technologického vybavenia alebo odhaľovaní a posudzovaní chýb dokladov 

o evidencii vozidla prejaví nedostatok potrebných odborných znalostí alebo praktických skú-

seností. 

Uchádzač pri skúške vyhovel, ak vyhovel pri teoretickej (písomnej) a zároveň aj praktickej 

časti skúšky. 

7. OPAKOVANÁ SKÚŠKA 

Uchádzač, ktorý pri overovaní odbornej spôsobilosti základnou skúškou nesplnil požadované 

hodnotenie, môže opakovať akúkoľvek časť skúšky (teoretickú, praktickú) až po uplynutí jedné-

ho mesiaca a najneskôr do 6 mesiacov od uplynutia dátumu základnej skúšky.  

Rozsah opakovanej skúšky určí skúšobná komisia(skúšajúci), ktorá vyhodnocovala základnú 

skúšku. Rozsah musí byť určený tak, aby uchádzač mal možnosť úspešne vykonať opakovanú 

skúšku. 

Avšak uchádzač, ktorý neuspel ani pri opakovanej skúške musí ďalšiu opakovanú skúšku absol-

vovať v plnom rozsahu základnej skúšky. 

 

 

 

 



 

Názov dokumentu: Evidenčné číslo.: 

CERTIFIKAČNÁ SCHÉMA PRE OSOBY VYKO-

NÁVAJÚCE IDENTIFIKÁCIU DOKLADOV 

O EVIDENCII VOZIDLA 

CS-02  

Platnosť od:  Dátum vydania:  Vydanie číslo.:  Zmena číslo.:  Strana číslo.: 

01.12.2009 01.12.2009 1 0         5 z 6 

 

 

8. ROZHODNUTIE O VYDANÍ CERTIFIKÁTU 

Na podklade informácií a dokladov získaných počas certifikačného procesu skúšajúcim (skúšob-

nou komisiou) rozhodne o vydaní certifikátu vedúci certifikačného orgánu.  

Platnosť certifikátu sa začína dňom rozhodnutia vedúceho certifikačného orgánu o vydaní certi-

fikátu. 

Certifikát je zasielaný certifikovanej osobe poštou, alebo si ju môže prebrať osobne. Pri prevzatí 

potvrdí certifikovaná osoba prevzatie certifikátu svojím podpisom.  

Doba platnosti certifikátu je stanovená 3 roky, ak po dobu jeho platnosti certifikovaná osoba vy-

užíva svoj certifikát v súlade so zásadami správneho použitia certifikátu, ktoré sú súčasťou zá-

znamu o prevzatí certifikátu, udržiava stály kontakt s certifikačným orgánom a poskytuje mu in-

formácie a dokumenty požadované týmito zásadami. 

9. DOHĽAD NAD PLATNOSŤOU CERTIFIKÁTU 

Certifikačný orgán vykonáva dohľad nad činnosťami vykonávanými certifikovanými osobami  

v medziobdobí certifikácie. V rámci dohľadu sa povinne vykonáva: 

 pohovor s preverovanou osobou s cieľom zistiť jeho znalosti v uplatňovaní postupov pri 

vykonávaní identifikácie dokladov o evidencii vozidla, zvyšovanie znalostí absolvova-

ním kurzov a pod., 

 kontrola vydávaných dokumentov, 

 kontrola záznamov certifikovanej osoby o sťažnostiach zákazníkov, ich vybavenie, ná-

pravné opatrenia a ich účinnosť. 

V prípade nutnosti sa môže pri dohľade vykonať: 

 posúdenie vlastného výkonu, 

 kontrola úplnosti technologického vybavenia potrebného na identifikáciu dokladov 

o evidencii vozidla, 

 kontrola správnosti používania certifikátu spôsobilosti, 

Dohľad vykonáva certifikačný orgán 1x ročne. Na tento účel využíva iba vlastných pracovníkov. 

O vykonanom dohľade spracuje posudzovateľ zápis, ktorý okrem zistených skutočností obsahuje 

aj termín predloženia nápravných opatrení na odstránenie zistených nedostatkov. 

Zápis prerokuje s preverovanou osobou, ktorá svojim podpisom potvrdí oboznámenie sa s proto-

kolom a v prípade, že s niektorými závermi nesúhlasí, uvedie svoje stanovisko (námietky, zdô-

vodnenie nesúhlasu). Záznamy z dohľadov sa evidujú sa v spise certifikovanej osoby. 

10. RECERTIFIKÁCIA 

Recertifikácia je proces posudzovania zhody so súčasnými certifikačnými požiadavkami 

s cieľom zistiť, či certifikovaná osoba aj naďalej plní certifikačné požiadavky. 

Výbor pre schému certifikačného orgánu IRIS IDENT s.r.o. stanovil recertifikačné obdobie / 

platnosť certifikátu na dobu troch rokov. 
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Recertifikácia certifikovaných osôb na obnovenie platnosti certifikátu sa vykonáva preskúšaním 

v sídle spoločnosti IRIS IDENT s.r.o. Recertifikácia je ukončená vydaním nového a odovzdaním 

pôvodného certifikátu.  

Pred uplynutím doby platnosti osobného certifikátu má držiteľ možnosť požiadať o predĺženie 

platnosti certifikátu na ďalšie trojročné obdobie (opakovaná certifikácia - recertifikácia).  

Žiadosť podáva certifikovaná osoba 3 mesiace pred skončením platnosti certifikátu.  

Podmienkou recertifikácie je, že držiteľ certifikátu t.j. certifikovaná osoba: 

 počas doby jeho platnosti plnila požiadavky certifikácie, 

 sa zúčastní špecializovaného seminára organizovaného za účelom oboznámenia sa 

s novými poznatkami v danom obore alebo predloží certifikačnému orgánu IRIS IDENT 

s.r.o. doklady o inom spôsobe obnovovania a získavania vedomostí (účasť na 

vzdelávacích akciách, seminároch, konferenciách, publikačná činnosť, účasť na výskume 

a vývoji). 

Recertifikácia sa vykonáva nasledovnými spôsobmi: 

 pozorovaním pri činnosti a vyhodnotením na mieste výkonu, 

 podrobnými pohovormi, 

 posúdením výstupných dokumentov, vydaných certifikovanou osobou, 

 praktickou skúškou na mieste výkonu. 

Náklady na recertifikáciu hradí certifikovaná osoba podľa platného cenníka IRIS IDENT, s.r.o. 

 

 

 

 


