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O S V E D Č E N I E  

o schválení odborne spôsobilej osoby na kalibráciu zariadenia používaného  

pri vykonávaní emisnej kontroly  

číslo KZ-2019-41 

 

Odborne spôsobilá osoba :     Homola spol. s r.o., Dlhé diely I/18, 841 04 Bratislava 

IČO :             31 325 921 

Druh zariadenia: zariadenie na meranie uhla zopnutia kontaktov 

prerušovača a uhla predstihu zapaľovania  

Typ: P 145, P 157 

Výrobca:   TECNOMOTOR 

Typ: EQUUS DIGITAL PRO TIMING LIGHT 

Výrobca:   EQUUS 

Typ:   DG 86 

Výrobca:   SINCRO 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, štátny dopravný úrad,  
podľa § 136 ods. 2 písm. a) tridsiatehopiateho 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 na schválenie odborne spôsobilej osoby na 
kalibráciu zariadení používaných pri vykonávaní emisnej kontroly podľa § 79 ods. 9 zákona 
č. 106/2018 Z. z. a podľa § 14 vyhlášky č. 138/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
v oblasti emisnej kontroly (ďalej len „vyhláška č. 138/2018 Z. z.“) 

o s v e d č u j e  

uvedenú osobu na kalibráciu zariadenia používaného pri vykonávaní emisnej kontroly podľa 
správy o overení spôsobilosti č. 005-19-SKS zo dňa 23. 9. 2019, vypracovanej technickou 

službou emisnej kontroly, S-EKA spol. s r.o., Kupecká 5, 949 01 Nitra, predloženej 
v schvaľovacom konaní a podľa § 79 ods. 10 zákona č. 106/2018 Z. z. vydáva toto osvedčenie 
o schválení odborne spôsobilej osoby na kalibráciu zariadenia používaného pri vykonávaní 
emisnej kontroly.  

Odborne spôsobilá osoba na kalibráciu zariadenia používaného pri vykonávaní emisnej 

kontroly 

s p ĺ ň a  

podmienky na kalibráciu zariadenia používaného pri vykonávaní emisnej kontroly podľa § 24 

ods. 1 písm. j) vyhlášky č. 138/2018 Z. z. 



P o d m i e n k y :

1 .  Odborne spôsobilá osoba na kalibráciu zariadenia používaného pri vykonávaní emisnej 

kontroly je povinná dodržiavať povinnosti v zmysle ustanovenia § 79 ods. 11 zákona 
č. 106/2018 Z. z. 

2. Vykonávať kalibrácie zariadenia používaného pri vykonávaní emisnej kontroly môžu
vykonávať na tento účel tieto patrične vyškolené fyzické osoby: 
2.1 Štefan Mandák.

2.2 Ing. Lukáš Toth.

2.3 Ľuboš Štefúnko.

2.4 Ing. Patrik Ščepka.

2.5 Ing. Pavol Földi.

2.7 Bc. Filip Takács.

2.8 Ing. Hubert Polák.

2.9 Radovan Latiak.

2.10 Ing. Jozef Juroš.

2.11 Ing. Martin Giba.

2.12 Ing. Roman Kočík.

2.13 Patrik Ondisz.

3 .  Odborne spôsobilá osoba na kalibráciu zariadenia používaného pri vykonávaní emisnej 

kontroly je povinná požiadať o zmenu v udelenom osvedčení, ak sa zmena týka podmienok, 
údajov a dokladov ustanovených ako návrh na udelenie osvedčenia, a predložiť o nich 
doklady najneskôr do desiatich dní od vzniku týchto zmien. 

4. Osvedčenie o schválení odborne spôsobilej osoby na kalibráciu zariadenia používaného pri

vykonávaní emisnej kontroly je platné do vykonania zmien týkajúcich sa podmienok, údajov
a dokladov ustanovených ako návrh na udelenie osvedčenia o schválení odborne spôsobilej
osoby.

Pečiatka: JUDr. Bohuš Chochlík 

riaditeľ štátneho dopravného úradu 

Na vedomie: S-EKA spol. s r.o., Kupecká 5, 949 01 Nitra, IČO: 34 107 011 


