17.12.2008 - Do sekcie "pre verejnosť" sme pridali rozhovor na tému dodatočnej montáže zrkadiel na nákladné vozidlá
podľa nariadenia vlády SR č. 113/2008 Z. z., publikovaný v časopise Kilometer č. 11/2008(pdf)
12.12.2008 - Aktuálny zoznam všetkých druhov zvláštnej výbavy, ktorá sa zapisuje do Osvedčenia o evidencii alebo
technického osvedčenia vozidla nájdete na stránke MDPT SR v sekcii Štátneho dopravného úradu v rubrike
Schvaľovanie vozidiel v časti Osvedčenie o evidencii a technické osvedčenie vozidla ako dokument s názvom „ Zvláštna
výbava v osvedčení o evidencii a technickom osvedčení vozidla"
09.12.2008 - Do sekcie "pre verejnosť" sme doplnili dokument o novom označení vozidiel s pohonom LPG od 1.1.2009
03.12.2008 - V sekcii "pre verejnosť" našej internetovej stránky sme zverejnili upozornenie MDPT SR pre
prevádzkovateľov traktorov a ich prípojných vozidiel (pdf)
19.11.2008 - V pripomienkovom konaní bol na internetovej stránke ministerstva zverejnený návrh vyhlášky Ministerstva
dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v
premávke na pozemných komunikáciách (externý odkaz na stránku MDPT SR)
07.11.2008 - V pripomienkovom konaní bol na internetovej stránke ministerstva zverejnený 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 a doplnení zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (externý odkaz na stránku
MDPT SR)
27.10.2008 - Do sekcie "predpisy", časti "metodiky, metodické pokyny a usmernenia pre STK" sme pridali informačný
materiál ku kategorizácii vozidiel L7e, informáciu k dovozu vozidiel kategórie L1e z Nemecka a informáciu ku zmene
hmotnosti vozidla (pdf). Doplnili sme tiež staršiu informáciu o dovoze obytných prívesov z Veľkej Británie o vzory
predkladaných dokladov (pdf).

19.09.2008 - V sekcii "pre STK", časti "Príspevky spoločnosti TESTEK na konferenciách a školeniach", sme sprístupnili
dva nové odborné príspevky našej spoločnosti. Týkajú sa povinnej dodatočnej montáže zrkadiel na nákladné vozidlá
(texty prvého a druhého príspevku a prezentácia ako pdf, video ako wmv), reflexného značenia nákladných vozidiel
(text príspevku a prezentácia ako pdf) a novej možnosti overenia čísla kontrolnej nálepky prostredníctvom internetu
(prezentácia ako pdf). Príspevky boli prednesené na konferenciách pri nedávnom nitrianskom autosalóne.
11.09.2008 - Do sekcie "predpisy", časti "metodiky, metodické pokyny a usmernenia pre STK" sme pridali informáciu o
dokladoch predkladaných pri dovoze jednotlivého vozidla z Turecka (pdf).
10.09.2008 - Sprístupnili sme verejnosti možnosť overenia čísla kontrolnej nálepky technickej kontroly. Po zadaní jej
série a čísla sa v databáze preverí, ktorému vozidlu a s akou lehotou platnosti bola pri technickej kontrole pridelená.
Výsledok overenia je k dispozícii okamžite. Služba je bezplatná a voľne prístupná. Podrobnosti o našej novej službe a
jej obmedzeniach možno nájsť v osobitnom dokumente (pdf).
28.08.2008 - V sekcii "predpisy", časti "metodiky, metodické pokyny a usmernenia pre STK" a v sekcii "pre verejnosť"
sme k materiálom o rozdelení osobných automobilov, nákladných vozidiel a autobusov doplnili materiál o rozdelení
špeciálnych vozidiel (pdf).
28.08.2008 - V sekcii "predpisy", časti "metodiky, metodické pokyny a usmernenia pre STK" sme sprístupnili informáciu
o neakceptovaní výnimiek udelených v krajine pôvodu pri dovoze jednotlivého vozidla Kaipan 14 prestavaného zo Škody
Favorit (pdf).
22.08.2008 - V sekcii "predpisy", časti "metodiky, metodické pokyny a usmernenia pre STK" sme sprístupnili informáciu
o neakceptovaní dokumentu „CERTIFICAT D’IMMATRICULATION PROVISOIRE DE VÉHICULE“ pri dovoze
jednotlivého vozidla z Francúzska (pdf).
19.08.2008 - V sekcii "predpisy", časti "metodiky, metodické pokyny a usmernenia pre STK" internetovej stránky
www.testek.sk sme sprístupnili nový metodický pokyn č. 19/2008, ktorým sa upravuje vykonávanie technických kontrol
zvláštnych, v súvislosti so schválením jednotlivo dovezených diskových kolies (pdf). Nový metodický pokyn nadobudne
účinnosť 20.8.2008.
22.07.2008 - Sprístupnili sme dokument s odpoveďami na najčastejšie otázky verejnosti o technických kontrolách (pdf)
08.07.2008 - V sekcii "pre verejnosť" sme sprístupnili informačný materiál o druhoch karosérií osobných a nákladných
automobilov, rozšírili sme aj starší materiál o rozdelení autobusov (pdf).

30.05.2008 - V sekcii "pre STK", časti "Príspevky spoločnosti TESTEK na konferenciách a školeniach", sme
sprístupnili príspevok spoločnosti TESTEK, s.r.o. na pracovnej porade Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné
komunikácie v Žiline, ktorá sa konala 22.5.2008 v Oščadnici - Veľkej Rači. (pdf)
30.05.2008 – V sekcii „predpisy“, časti „metodiky, metodické pokyny a usmernenia pre STK“ sme v reakcii na viaceré
žiadosti STK sprístupnili aj platné znenie metodického pokynu č. 39/2007, ktorý upravuje postup obvodných úradov a
poverených technických služieb overovania vozidiel v súvislosti s jednotlivo dovezenými vozidlami (pdf).
19.05.2008 - V sekcii "pre verejnosť" sme sprístupnili informačný materiál o dovoze jednotlivých vozidiel z USA, Kanady
a ostatných tzv. tretích krajín (pdf)
06.05.2008 - V sekcii "pre STK", časti "Príspevky spoločnosti TESTEK na konferenciách a školeniach", sme sprístupnili
príspevky spoločnosti TESTEK, s.r.o. na pracovnej porade obvodných úradov pre cestnú dopravu a pozemné
komunikácie a STK Trenčianskeho kraja 17.4.2008 v Prievidzi - Spolupráca štátnej správy a STK pri dovoze
jednotlivého vozidla a Aktuálne z oblasti vývoja predpisov pre TK. (pdf)
05.05.2008 - V sekcii “predpisy“, časti “metodiky, metodické pokyny a usmernenia pre STK“, sme sprístupnili úplné
znenie metodického pokynu na vykonávanie technických kontrol na vydanie prepravného povolenia (CEMT) po zmene
dodatkom č. 1, účinné počnúc 1.5.2008 (pdf) a úplné znenie kontrolných úkonov pre technické kontroly vozidiel po
zmene dodatkom č. 1 a č. 2, účinné počnúc 1.5.2008 (pdf)
30.04.2008 - Našu internetovú stránku www.testek.sk sme rozšírili o sekciu venovanú zriaďovaniu STK. Okrem
základných informácií o podmienkach pre zriadenie STK možno v novej sekcii nájsť tiež prehľad voľnej kapacity na
zriadenie STK v jednotlivých regiónoch Slovenska a zoznam vydaných povolení na zriadenie STK.
28.04.2008 - V sekcii "predpisy", časti "metodiky, metodické pokyny a usmernenia pre STK", sme sprístupnili
nový metodický pokyn č. 10/2008, ktorým sa upravuje vykonávanie technických kontrol na vozidlách uvedených v § 3
ods. 5 zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov (vozidlá MV SR, MO SR, ASR, Hasičského a záchranného
zboru a pod.). Tamtiež sme sprístupnili aj dodatok č. 1 k metodickému pokynu na vykonávanie technických kontrol na
vydanie prepravného povolenia (CEMT) a dodatok č. 2 k metodickému pokynu stanovujúcemu rozsah kontrolných
úkonov vykonávaných pri technických kontrolách vozidiel (týka sa zmien v kontrolnom úkone č. 520 v súvislosti s
nariadením vlády č. 113/2008 Z. z.). Všetky uvedené predpisy nadobudnú účinnosť 1.5.2008 a sú vo formáte pdf.
09.04.2008 - V sekcii "pre verejnosť" sme sprístupnili informačný materiál o rozdelení autobusov na triedy podľa
smernice 97/27/ES v znení smernice 2001/85/ES (pdf)
02.04.2008 - Posudzovanie vybavenia nákladných vozidiel určitých kategórií zrkadlami, v kontrolnom úkone 520
platnom od 01.04.2008. (pdf)
01.04.2008 - v Zbierke zákonov, čiastke 44 ročníka 2008, bolo zverejnené Nariadenie vlády SR č. 113/2008 Z. z. o
dodatočnej montáži zrkadiel na nákladné vozidlá určitých kategórií (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk). Predpis
nadobudol účinnosť 1.4.2008, vzhľadom na jeho dôležitosť pripravujeme zverejnenie ďalších súvisiacich materiálov.
27.03.2008 - Na traktory a ich prípojné vozidlá sa povinnosť absolvovať technické kontroly začne vzťahovať 1.1.2009.
Kontrolu je však možné vykonať už skôr. V sekcii "pre verejnosť" sme preto sprístupnili informačný materiál (pdf), spolu
s prehľadom o počte dosiaľ vykonaných kontrol takýchto vozidiel (pdf) a zoznamom STK, ktoré technické kontroly
traktorov a ich prípojných vozidiel vykonávajú.
26.03.2008 - Do zoznamu STK sme doplnili zoznam vydaných povolení na zriadenie nových STK alebo rozšírenie
oprávnenia existujúcich STK.
19.03.2008 - V sekcii "pre verejnosť" sme zverejnili materiál so základnými štatistickými údajmi o technických kontrolách
vykonaných v celej sieti STK v SR v roku 2007 (pdf).
09.02.2008 - V Zbierke zákonov, čiastke 19 ročníka 2008, bola zverejnená vyhláška MDPT SR č. 48/2008 Z. z., ktorou
sa mení a dopĺňa vyhláška MDPT SR č. 578/2006 Z. z. Novela vyhlášky s účinnosťou od 15.2.2008 sa týka
predovšetkým kontroly originality. V oblasti technických a emisných kontrol posúva okrem iného začiatok lehôt, v ktorých
podliehajú prvej kontrole traktory a ich prípojné vozidlá, z pôvodného dátumu 1.1.2008 na 1.1.2009. (externý odkaz na
stránku www.zbierka.sk)
05.02.2008 - V sekcii "pre verejnosť" sme sprístupnili informačné materiály týkajúce sa rozdelenia vozidiel na
kategórie a lehôt technických kontrol pravidelných (pdf)

31.01.2008 - V sekcii "predpisy", časti "metodiky, metodické pokyny a usmernenia pre STK", sme sprístupnili nový
metodický pokyn č. 1/2008 na vykonávanie technických kontrol na prepravu nebezpečných vecí (pdf - text metodického
pokynu, príloha č.1, príloha č.2, príloha č.3, príloha č.4, príloha č.5, príloha č.6, príloha č.7)
31.01.2008 - V sekcii "pre verejnosť" sme sprístupnili informačný materiál s požiadavkami na označenie pomalých
vozidiel podľa predpisu EHK č. 69 (pdf).
31.01.2008 - V sekcii "pre STK", časti "Príspevky spoločnosti TESTEK na konferenciách a školeniach", sme sprístupnili
príspevok Zákon č. 725/2004 Z. z. a s ním súvisiace vykonávacie vyhlášky (pdf) prednesený na odbornom seminári
RPPK Trenčín v Piešťanoch dňa 24.1.2008.

