31.12.2009 - Na stránku sme pridali nový metodický pokyn č. 51/2009 dopĺňajúci metodický pokyn č. 27/2009 na
vykonávanie technických kontrol v súvislosti so zápisom zmien vzniknutých hromadnou prestavbou typu vozidla do
osvedčenia o evidencii (pdf)
30.12.2009 - V čiastke č. 197 ročníka 2009 Zbierky zákonov vyšla vyhláška MDPT SR č. 589/2009 Z. z., ktorou sa mení
vyhláška MDPT SR č. 464/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných
komunikáciách. Vyhláška nadobudne účinnosť 1.1.2010. (externý odkaz na www.zbierka.sk)
14.12.2009 - Na stránku sme pridali metodický pokyn, ktorým sa stanovuje rozsah kontrolných úkonov vykonávaných
pri technických kontrolách vozidiel, zmenený a doplnený: dodatkom č. 1 účinným počnúc 1. 11. 2007, dodatkom č. 2
účinným počnúc 1. 5. 2008, dodatkom č. 3 účinným počnúc 15. 1. 2009, dodatkom č. 4 účinným počnúc 1.9.2009 a
metodickým pokynom č. 37/2009 účinným počnúc 15.12.2009.
11.12.2009 - Na stránku sme pridali dva nové metodické pokyny MDPT SR účinné od 15.12.2009. Ide o metodický
pokyn č. 37/2009, ktorým sa dopĺňajú kontrolné úkony vykonávané pri technickej kontrole vozidiel v nadväznosti najmä
na novú vyhlášku č. 464/2009 Z. z., a metodický pokyn č. 38/2009, ktorý upravuje vykonávanie technických kontrol v
súvislosti so zápisom zvláštnych výstražných svietidiel do dokladov vozidla.
04.12.2009 - MDPT SR sprístupnilo na svojej internetovej stránke rekodifikované znenie vyhlášky MDPT SR č.
578/2006 Z. z. s poslednou novelizáciou vyhláškou MDPT SR č. 457/2009 Z. z. (externý odkaz na stránku MDPT SR)
30.11.2009 - Na stránku sme pridali príspevky zo sprievodnej medzinárodnej konferencie Homologizácia, skúšanie a
kontroly vozidiel pri tohtoročnom nitrianskom autosalóne. Príspevky o vývoji nového predpisu pre TK v európskej
legislatíve (text a prezentácia), zavedení automatizovaného prenosu dát z valcových skúšobní a využití
automatizovaného informačného systému pre štátny odborný dozor pripravila naša spoločnosť. Príspevok o povinnom
reflexnom značení vozidiel, ktorý vznikol v spolupráci s MDPT SR, bol okrem nitrianskej konferencie aj súčasťou
posterovej sekcie na medzinárodnej konferencii CMDTUR 2009 v Žiline. (pdf)
27.11.2009 - Kvôli množstvu otázok v posledných dňoch sme do nášho dokumentu o denných prevádzkových
svietidlách doplnili informáciu o tom, že ich montáž na vozidlá nie je v rozpore s novou vyhláškou MDPT SR č. 464/2009
Z. z. (pdf)
23.11.2009 - V nadväznosti na nové vyhlášky MDPT SR účinné od 20.11.2009 sme aktualizovali dokument s
odpoveďami na najčastejšie otázky o technických kontrolách a informačný materiál s prehľadom lehôt technických
kontrol pravidelných (pdf)
20.11.2009 - V čiastke 164 ročníka 2009 Zbierky zákonov bola zverejnená vyhláška MDPT SR č. 464/2009 Z. z., ktorou
sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách
13.11.2009 - V čiastke 160 ročníka 2009 Zbierky zákonov bola zverejnená vyhláška MDPT SR č. 457/2009 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. Vyhláška nadobudne účinnosť 20.11.2009.
02.11.2009 - Doplnili a aktualizovali sme dokument s odpoveďami na najčastejšie otázky o technických kontrolách (pdf)
06.10.2009 - Do sekcie "pre verejnosť" sme pridali článok o vybavení vozidiel kategórie N1 deliacou priečkou, nedávno
publikovaný v časopise Doprava a logistika, ktorý vychádza ako príloha Hospodárskych novín (pdf).
21.09.2009 - Na stránku sme pridali Metodický pokyn č. 28/2009 na vykonávanie technických kontrol na prepravu
nebezpečných vecí ADR 2009, príloha č.1, príloha č.2, príloha č.3, príloha č.4, príloha č.5, príloha č.6, príloha č.7
18.09.2009 - Na stránku sme pridali nový metodický pokyn č. 27/2009 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti
so zápisom zmien vzniknutých hromadnou prestavbou typu vozidla do osvedčenia o evidencii(pdf)
04.09.2009 - V Zbierke zákonov bola zverejnená vyhláška MDPT SR č. 353/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa
vyhláška MDPT SR č. 29/2006 Z. z. (externý odkaz na www.zbierka.sk) Nová vyhláška, ktorá nadobudne účinnosť
15.9.2009, okrem iného aktualizuje vzory tlačív vydávaných pri technických kontrolách na prepravu nebezpečných vecí
(ADR) a na vydanie prepravného povolenia (CEMT).

03.09.2009 - Na stránku sme pridali metodické pokyny č. 21/2009 na zabezpečenie jednotného postupu obvodných
úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie a poverených technických služieb overovania vozidiel v súvislosti
s jednotlivo dovezenými vozidlami a č. 22/2009 na zabezpečenie jednotného postupu obvodných úradov pre cestnú
dopravu a pozemné komunikácie v súvislosti s výmenou technického osvedčenia vozidla (pdf)
03.09.2009 - Náš starší informačný materiál o označení pomalých vozidiel podľa predpisu EHK č. 69 sme aktualizovali
podľa nariadenia vlády SR č. 349/2009 Z. z. (pdf)
01.09.2009 - Zverejnili sme prehľad najdôležitejších zmien pri technických kontrolách v súvislosti s dovozom
jednotlivého vozidla zo zahraničia od 1.9.2009 (pdf)
01.09.2009 - Pridali sme prehľad najdôležitejších zmien kontrolných úkonov vykonávaných pri technickej kontrole od
1.9.2009 (pdf)
31.08.2009 - Pridali sme informačný dokument o nových štítkoch vozidiel podľa nariadenia vlády SR č. 349/2009 Z.
z. (pdf)
31.08.2009 - Zverejnili sme informačný dokument s podrobnosťami o novom povinnom označení na zvýšenie
viditeľnosti a rozoznateľnosti pre nákladné vozidlá podľa nariadenia vlády SR č. 349/2009 Z. z.(pdf)
31.08.2009 - Na stránku sme pridali úplné znenie kontrolných úkonov po zmene dodatkom č. 4 s účinnosťou od
1.9.2009 (pdf)
30.08.2009 - v Zbierke zákonov bolo zverejnené Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2009 Z. z. o najväčších
prípustných rozmeroch vozidiel a jazdných súprav, najväčších prípustných hmotnostiach vozidiel a jazdných súprav,
ďalších technických požiadavkách na vozidlá a jazdné súpravy v súvislosti s hmotnosťami a rozmermi a o označovaní
vozidiel a jazdných súprav (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk). Nové nariadenie vlády okrem iného ustanovuje
povinné vyznačenie bočných a zadných obrysov nákladných automobilov (vozidlá kategórie N) nad 7,5 t a prípojných
vozidiel nad 3,5 t najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti (vozidlá kategórií O3 a O4) pásmi z reflexného materiálu.
Povinnosť sa bude týkať nielen nových vozidiel, ale spätne i vozidiel, ktoré boli prihlásené do evidencie od 1.1.2000.
Podrobnosti budú predmetom nášho pripravovaného informačného dokumentu.
28.08.2009 - Na stránku sme pridali nové metodické pokyny účinné od 1.9.2009: č. 16/2009 na vykonávanie TK v
súvislosti s jednotlivo dovezenými vozidlami, opätovným schválením vozidla, výmenou karosérie alebo motora vozidla
a zmenou obsaditeľnosti vozidla, č. 17/2009, ktorým sa upravuje vykonávanie TK vozidiel kategórie Ps a č. 23/2009 na
vykonávanie TK v súvislosti s výmenou technického osvedčenia vozidla za osvedčenie o evidencii. Rovnako sme pridali
aj Dodatok č. 4, ktorým sa mení a dopĺňa metodický pokyn stanovujúci rozsah kontrolných úkonov, taktiež účinný od
1.9.2009. (pdf)
28.08.2009 - Na stránku sme pridali metodický pokyn č. 19/2009 na zabezpečenie jednotného postupu pri prideľovaní
náhradného VIN, umiestňovaní a upevňovaní náhradného VIN a VIN na vozidle (pdf). Metodický pokyn nadobudne
účinnosť 1.9.2009.
27.08.2009 - MDPT SR sprístupnilo na svojej internetovej stránke rekodifikované znenie zákona č. 725/2004 Z. z. s
poslednou novelou č. 307/2009 Z. z. (externý odkaz na stránku MDPT SR)
25.08.2009 - K zákonu č. 307/2009 Z. z. sme pripravili prehľad najdôležitejších zmien v oblasti technických kontrol
vozidiel od 1.9.2009 (pdf)
20.08.2009 - Najbližšie základné školenie kontrolných technikov sa uskutoční v dvoch turnusoch, v termínoch 28.9. až
6.11.2009 a 26.10. až 4.12.2009. Podrobnosti budú tým, ktorí zaslali žiadosti o zaradenie osôb do školenia, oznámené
listom.
17.08.2009 - V súvislosti so zmenami vyplývajúcimi zo zákona č. 307/2009 Z.z. sme do sekcie "pre verejnosť"
pridali schému procesu správneho konania v súvislosti s jednotlivo dovezeným vozidlom s účinnosťou od 1.9.2009 (pdf)
29.07.2009 - V Zbierke zákonov bol zverejnený zákon č. 307/2009 Z. z., ktorý s účinnosťou od 1.9. zmení a doplní
zákon č. 725/2004 Z. z. (externý odkaz na www.zbierka.sk). K najdôležitejším zmenám pripravujeme informačný
dokument, ktorý zverejníme v auguste.
03.07.2009 – Národná asociácia STK usporiada pod záštitou ministra dopravy, pôšt a telekomunikácii SR Ľubomíra
Vážneho 9. Medzinárodnú konferenciu homologizácia, skúšanie a kontroly vozidiel. Partnerskú podporu okrem iných
poskytuje aj spoločnosť TESTEK, s.r.o., bližšie informácie v avíze (externý odkaz na stránku www.telecom.gov.sk).

17.06.2009 - Na stránku sme pridali úplné znenie metodického pokynu na vyznačovanie výsledku technickej kontroly
vozidla a na evidenciu podpisových vzorov kontrolných technikov a vzorových odtlačkov pečiatok používaných pri
technických kontrolách po zmene dodatkom č. 3 (pdf) a dôvodovú správu, v ktorej sú vysvetlené všetky zmeny
vyplývajúce z dodatku č. 3 (pdf).
08.06.2009 - Na internetovú stránku MDPT SR - Štátneho dopravného úradu bola pridaná informácia o deliacej priečke
vozidiel kategórie N1 (externý odkaz na stránku www.telecom.gov.sk).
06.06.2009 - V Úradnom vestníku Európskej únie bola zverejnená nová smernica 2009/40/ES o kontrole technického
stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ktorá zrušila a nahradila dosiaľ platnú smernicu 96/96/ES (externý
odkaz na stránku Úradného vestníka EÚ)
01.06.2009 - Nadobudol účinnosť Dodatok č. 3, ktorým sa mení a dopĺňa Metodický pokyn na vyznačovanie výsledku
technickej kontroly vozidla a na evidenciu podpisových vzorov kontrolných technikov a vzorových odtlačkov pečiatok
používaných pri technických kontrolách (pdf)
12.05.2009 - V 26. čísle (jar 2009) časopisu CITA News bol zverejnený článok v anglickom jazyku o informačnom
systéme technickej kontroly vozidiel v SR. Odkaz na jeho kópiu (pdf) sme pridali do sekcie "pre verejnosť".
11.05.2009 - Do sekcie "pre STK", časti "Príspevky spoločnosti TESTEK na konferenciách a školeniach", sme
pridali prezentáciu v anglickom jazyku zo zasadnutia expertnej skupiny Výboru pre technické kontroly Európskej
komisie, Generálneho riaditeľstva pre energiu a dopravu (DG TREN) 6.5.2009 v Bruseli o metóde kontroly brzdových
sústav úžitkových vozidiel v SR (pdf).
01.05.2009 - Nadobúda účinnosť zmena pravidiel pre vybavenie vozidiel lekárničkami. Podrobnejšie v našom novom
materiáli v sekcii "pre verejnosť" (pdf)
24.04.2009 - Do sekcie "pre STK", časti "Príspevky spoločnosti TESTEK na konferenciách a školeniach", sme
pridali príspevok z workshopu AZDC, ktorý sa konal 20. a 21.3.2009 v Novom Smokovci (pdf).
20.04.2009 - v Zbierke zákonov, čiastke 53 ročníka 2009, bola zverejnená vyhláška MDPT SR č. 144/2009 Z. z., ktorou
sa mení a dopĺňa vyhláška MDPT SR č. 578/2006 Z. z. Nový predpis nadobudne účinnosť 1.5.2009. Jedna zo zmien
sa bude týkať lekárničiek motorových vozidiel, ich druhy a obsah bude od tohto dátumu upravovať vyhláška MZ SR č.
143/2009 Z. z. zverejnená v tej istej čiastke Zbierky zákonov. (externé odkazy na jednotlivé predpisy na
stránke www.zbierka.sk)
09.04.2009 - Informácia k jednotlivo dovezenému vozidlu Kaipan 15 (pdf)
01.04.2009 - Nadobúda účinnosť už skôr avizovaný metodický pokyn č. 6/2009 na vykonávanie technických kontrol na
vydanie prepravného povolenia (CEMT) (text pokynu, príloha č. 1, príloha č. 2, príloha č. 3, príloha č. 4, príloha č.
5, prehľad najdôležitejších zmien).
31.03.2009 - Dnešným dňom končí lehota na dodatočné vybavenie niektorých nákladných automobilov v prevádzke
novšími spätnými zrkadlami určená nariadením vlády SR č. 113/2008 Z. z. a vyplývajúca zo smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2007/38/ES. Podrobnosti v novom informačnom materiáli v sekcii "pre verejnosť" (pdf).
03.03.2009 – V aktuálnom dvojčísle 3-4 ročníka X časopisu Znalectvo – Doprava cestná, elektrotechnika, strojárstvo a
iné technické odbory bol zverejnený odborný článok pracovníkov našej spoločnosti o reflexnom značení nákladných
vozidiel a dodatočnom vybavení niektorých nákladných vozidiel spätnými zrkadlami (pdf).
24.02.2009 – Do sekcie „pre verejnosť“ sme pridali informáciu o denných prevádzkových svietidlách na vozidlách (pdf).
23.02.2009 - V sekcii "pre verejnosť" sme reprodukovali monotematickú dvojstranu o technických kontrolách z čísla
2/2009 časopisu Doprava a logistika, ktorá vznikla v spolupráci s našou spoločnosťou(pdf).
23.02.2009 – V súvislosti s novým metodickým pokynom č. 6/2009 sme pripravili stručný prehľad najdôležitejších
zmien a predlohy prekladov dokladu vydávaného pri TK na vydanie prepravného povolenia (CEMT) po 1.4.2009 (pdf).
19.02.2009 - V sekcii "predpisy", časti "metodiky, metodické pokyny a usmernenia pre STK" stránky www.testek.sk sme
sprístupnili metodický pokyn č. 6/2009 na vykonávanie technických kontrol na vydanie prepravného povolenia (CEMT)
účinný počnúc 1.4.2009 (text pokynu, príloha č. 1, príloha č. 2, príloha č. 3, príloha č. 4, príloha č. 5)

30.01.2009 - Od 1.2.2009 zákon č. 8/2009 Z. z. zavádza novú kategóriu vozidiel snežné skútre. V sekcii "pre verejnosť"
sme preto aktualizovali schému rozdelenia vozidiel na kategórie (pdf).
29.01.2009 - Informácia MDPT SR o možnosti vyradiť neexistujúce vozidlo z evidencie
28.01.2009 – Do sekcie „pre verejnosť“ sme pridali materiál k výmenám halogénových svetlometov za xenónové.
16.01.2009 - V čiastke č. 4 ročníka 2009 Zbierky zákonov bol zverejnený zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o
zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
15.01.2009 - V sekcii "predpisy", časti "metodiky, metodické pokyny a usmernenia pre STK" sme sprístupnili úplné
znenie kontrolných úkonov pre technické kontroly vozidiel po zmene dodatkami č. 1, 2 a 3, účinné počnúc
15.01.2009 (pdf). Pridali sme tiež dôvodovú správu, v ktorej sú vysvetlené všetky zmeny vyplývajúce z dodatku č.
3 (pdf).
14.01.2009 - Do sekcie "predpisy", časti "metodiky, metodické pokyny a usmernenia pre STK" sme pridali dodatok č. 3
k metodickému pokynu stanovujúcemu rozsah kontrolných úkonov vykonávaných pri technických kontrolách
vozidiel a metodický pokyn č. 24, ktorým sa upravuje vykonávanie technických kontrol zvláštnych v súvislosti s
demontážou plynového zariadenia z vozidla (pdf). Oba nové predpisy nadobudnú účinnosť 15.1.2009.
13.01.2009 - Do sekcie pre verejnosť sme pridali materiál o kategorizácii traktorov (pdf)
08.01.2009 - V zmysle zákona č. 465/2008 Z. z. sa výška správneho poplatku za skúšku z odbornej spôsobilosti
stanovuje z pôvodnej sumy 2500 Sk na sumu 82,50 EUR.

