
Dňa 23.3.2020 Slovenská republika podpísala Mnohostrannú dohodu M325. V súlade s 1.5.1 ADR 

takáto dohoda upravuje prepravy na území štátov, ktoré ju podpíšu, odchylne od ustanovení platného 

znenia ADR. Platnosť mnohostrannej dohody končí 1. septembra 2020 alebo jej vypovedaním 

Slovenskou republikou.  

K mnohostrannej dohode M325: 

Ustanovenia M325 sa týkajú periodických a medziperiodických prehliadok u týchto cisterien: 
- nesnímateľná cisterna (cisternové vozidlo) (vrátane FRP cisterien a podtlakových 

cisterien na odpady), 
- snímateľná cisterna (vrátane FRP a podtlakových cisterien na odpady), 
- batériové vozidlo 
- cisternový kontajner (vrátane FRP a podtlakových cisterien na odpady), 
- cisternová výmenná nadstavba (vrátane FRP a podtlakových cisterien na odpady),  
- kontajner MEGC. 

 
Ak platnosť prehliadky končí v rozmedzí od 01/03/2020 do 01/08/2020, takáto prehliadka sa 
považuje za platnú do 30/08/2020. Nasledujúca prehliadka musí byť vykonaná do 31/08/2020 
(čiže pred 01/09/2020) a náležite označená na štítku cisterny („mesiac, rok“, písmeno 
vzťahujúce sa na druh príslušnej prehliadky, čiže „P“ resp. „L“ a pečiatka znalca, ktorý skúšku 
vykonal). 
 

 
 
 

 

Ustanovenia M325 sa týkajú aj platnosti ADR osvedčenia o schválení vozidla na prepravu 

určitých nebezpečných vecí: 



 
 
Ak platnosť ADR osvedčenia vozidla končí v rozmedzí od 01/03/2020 a 01/08/2020, takéto 
osvedčenie sa považuje za platné do 30/08/2020. Nasledujúca technická kontrola na 
predĺženie platnosti ADR osvedčenia vozidla musí byť vykonaná do 31/08/2020 (čiže pred 
01/09/2020). Príslušná stanica technickej kontroly, ktorá na tomto vozidle vykonávala aj 
predchádzajúce technické kontroly na prepravu nebezpečných vecí, po úspešnom absolvovaní 
technickej kontroly na prepravu nebezpečných vecí vyznačí na ADR osvedčení vozidla nový 
dátum platnosti, ktorý nadväzuje na posledný dátumom platnosti uvedený v osvedčení.  
 

 
 
 
Oznam týkajúci sa predĺženia platnosti ADR osvedčenia vozidle uverejnený na stránke MDV SR 
(https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/statny-dopravny-urad-4/upozornenia-covid-
19/predlzenie-platnosti-osvedcenia-o-schvaleni-vozidla-na-prepravu-nebezpecnych-veci-adr) 
sa z uvedeného dôvodu stáva neplatným (okrem ustanovenia, že prevádzkovateľ je povinný 
prevádzkovať v cestnej premávke iba vozidlo v riadnom technickom stave).  

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/statny-dopravny-urad-4/upozornenia-covid-19/predlzenie-platnosti-osvedcenia-o-schvaleni-vozidla-na-prepravu-nebezpecnych-veci-adr
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/statny-dopravny-urad-4/upozornenia-covid-19/predlzenie-platnosti-osvedcenia-o-schvaleni-vozidla-na-prepravu-nebezpecnych-veci-adr


 
Platnosť technických kontrol na tých vozidlách prepravujúcich nebezpečné veci, ktoré 
nepodliehajú ADR schváleniu platí štandardne s výnimkou vozidiel evidovaných v SR, 
u ktorých sa Políciou SR nebudú ukladať sankcie za neplatnú technickú a emisnú kontrolu, 
keďže stanice technickej a emisnej kontroly sú v čase mimoriadnej situácie zatvorené  
(http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=nestresujte-sa-pokuty-za-neplatnu-technicku-
a-emisnu-kontrolu-v-case-mimoriadnej-situacie-policia-neuklada).  

http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=nestresujte-sa-pokuty-za-neplatnu-technicku-a-emisnu-kontrolu-v-case-mimoriadnej-situacie-policia-neuklada
http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=nestresujte-sa-pokuty-za-neplatnu-technicku-a-emisnu-kontrolu-v-case-mimoriadnej-situacie-policia-neuklada

