21.12.2007 - V sekcii "predpisy", časti "metodiky, metodické pokyny a usmernenia pre STK", sme sprístupnili nový
metodický pokyn č. 40 na vykonávanie technických kontrol súvisiacich s jednotlivo dovezenými vozidlami, jednotlivo
prestavanými vozidlami a jednotlivo vyrobenými vozidlami (text metodického pokynu, príloha č.1, príloha č.2 a príloha
č.3) a dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa metodický pokyn na vykonávanie technických kontrol pravidelných,
zvláštnych, administratívnych a opakovaných technických kontrol (text metodického pokynu). Predpisy nadobudnú
účinnosť počnúc 1.1.2008. (pdf)
14.12.2007 - V sekcii "predpisy", časti "metodiky, metodické pokyny a usmernenia pre STK", sme sprístupnili nové
metodické pokyny č. 32, 33, 34 a 35/2007. Predpisy sa týkajú predovšetkým technických kontrol traktorov a ich
prípojných vozidiel a nadobudnú účinnosť počnúc 1.1.2008 (pdf).
12.12.2008 - Zriadili sme novú sekciu "pre verejnosť". Prvá informácia v novej sekcii sa týka zmeny pravidiel pre dovoz
jednotlivých vozidiel zo zahraničia od 1.1.2008.
30.11.2007 - V Zbierke zákonov, čiastke číslo 230 ročníka 2007, bol zverejnený zákon č. 548/2007 Z. z., ktorý s
účinnosťou počnúc 1.1.2008 mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. Novela zákona sa týka predovšetkým dovozu
jednotlivých vozidiel zo zahraničia. (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
27.11.2007 - V sekcii "predpisy", časti "metodiky, metodické pokyny a usmernenia pre STK", sme sprístupnili stanovisko
MDPT SR k lehotám, v ktorých podliehajú technickej kontrole pravidelnej autobusy kategórie M3. (pdf)
26.11.2007 - V pripomienkovom konaní bol na internetovej stránke ministerstva zverejnený návrh vyhlášky MDPT SR,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MDPT SR č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých
ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky MDPT SR č. 482/2007 Z.
z. (externý odkaz na stránku MDPT SR)
02.11.2007 - Dňa 25.10.2007 Národná rada Slovenskej republiky schválila poslanecký návrh zákona, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. (externý odkaz na stránku NR SR)
26.10.2007 – V sekcii “predpisy“, časti “metodiky, metodické pokyny a usmernenia pre STK“, sme sprístupnili úplné
znenie kontrolných úkonov pre technické kontroly vozidiel po zmene dodatkom č. 1, účinné počnúc 1.11.2007 (pdf).
25.10.2007 - V Zbierke zákonov bola publikovaná vyhláška MDPT SR č. 482/2007 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa
vyhláška MDPT SR č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004
Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk) Nová vyhláška s účinnosťou od
1.11.2007 okrem iného mení niektoré doterajšie ustanovenia týkajúce sa povinnej výbavy vozidiel, zavádza kratšie
(polročné) intervaly technických kontrol pravidelných autobusov kategórie M3 starších ako 8 rokov, upravuje niektoré
podmienky používania automatizovaného informačného systému technickej kontroly vozidiel a zavádza výnimku z
rozmerových požiadaviek na kontrolné linky pre staršie STK.
19.10.2007 - V sekcii "predpisy", časti "metodiky, metodické pokyny a usmernenia pre STK", sme sprístupnili platné
predpisy Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Metodický pokyn číslo 11526 - 2100 / 06 zo dňa 21.11.2006 na
vykonávanie technických kontrol pravidelných, zvláštnych, administratívnych a opakovaných technických kontrol (pdf),
a Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Metodický pokyn číslo 11521 - 2100 / 06 zo dňa 21.11.2006, ktorým sa
stanovuje rozsah kontrolných úkonov vykonávaných pri technických kontrolách vozidiel (pdf). Oba nadobudnú účinnosť
1.11.2007.
13.10.2007 - V Zbierke zákonov boli publikované zákon č. 461/2007 Z. z. o používaní záznamového zariadenia v cestnej
doprave a zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006
Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. (externé odkazy na stránku www.zbierka.sk)
10.10.2007 - V sekcii "pre STK", časti "Príspevky spoločnosti TESTEK na konferenciách a školeniach", sme sprístupnili
dva nové odborné príspevky, na ktorých vzniku sa podieľala naša spoločnosť. Príspevky boli prednesené na
konferenciách pri nedávnom nitrianskom autosalóne.
12.09.2007 - Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky zverejnilo zámer skrátiť interval
technických kontrol pravidelných vozidiel kategórie M3 (autobusov) starších ako 8 rokov z doterajších 12 mesiacov na
6 mesiacov. (externý odkaz na stránku MDPT SR)

23.8.2007 - Na stránke Národnej rady Slovenskej republiky bol zverejnený poslanecký návrh zákona, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. (externý odkaz na stránku NR SR)
13.08.2007 - Spoločnosť TAMEX spol. s r.o. nám poskytla na sprístupnenie na našej internetovej stránke prezentáciu,
ktorú na doplnkovom školení pre kontrolných technikov a prevádzkovateľov STK v Nitre 14.6.2007 predniesol Ing. Milan
Krajčír. Dokument nájdete spolu s ostatnými prezentáciami z tohto školenia v sekcii "pre STK", časti "Príspevky
spoločnosti TESTEK na konferenciách" (pdf)
25.07.2007 - Otvorený list šéfredaktorovi denníka Pravda v súvislosti s nepravdivými informáciami o automatizovanom
informačnom systéme technickej kontroly, publikovanými v článku "Nové počítače spomalili technické kontroly áut" dňa
18.7.2007 (pdf)
20.07.2007 - Návrh vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa
vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na
pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. (externý odkaz na
stránku MDPT SR)

