03.12.2010 - Aktualizovali sme starší dokument s odpoveďami na najčastejšie otázky k označeniu vozidiel na zvýšenie
viditeľnosti a rozoznateľnosti podľa predpisu EHK č. 104. Okrem iného aj v súvislosti s tým, že sa od 1.1.2011 rozšíri
skupina vozidiel, ktoré takéto označenie musia mať. Podrobnosti sú uvedené priamo v dokumente. (pdf)
30.11.2010 - Na stránku sme pridali prehľad najčastejšie používaných materiálov povinného odrazového označenia na
zvýšenie viditeľnosti a rozoznateľnosti vozidiel podľa predpisu EHK č. 104 (pdf)
11.11.2010 – Na stránku sme pridali odborný príspevok pracovníkov našej spoločnosti o kontrole spätnej odrazivosti
niektorých druhov reflexného značenia vozidiel – text príspevku a prezentácia. Príspevok bol prednesený na 23.
konferencii Bezpečnosť a plynulosť v cestnej premávke 11. a 12.10.2010 v Novom Smokovci (pdf).
03.11.2010 - Na stránku sme pridali metodický pokyn č. 69/2010 na zabezpečenie jednotného postupu obvodných
úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie pri zapisovaní spájacieho zariadenia do osvedčenia o evidencii
časti II a technického osvedčenia vozidla.

01.11.2010 - Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky zmenilo názov na Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Ak bol v právnych predpisoch použitý doterajší názov
ministerstva, rozumie sa tým od 1.11.2010 podľa zákona č. 403/2010 Z. z. už Ministerstvo dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
13.10.2010 – Pridali sme dokument o tom, ako správne označiť vozidlo reflexným značením obrysov. Ide o posterový
príspevok z 23. konferencie Bezpečnosť a plynulosť v cestnej premávke (11. - 12.10.2010 v Novom Smokovci), ktorý
vznikol v spolupráci MDPT SR a poverenej technickej služby technickej kontroly vozidiel (pdf).
06.09.2010 – Na stránku sme pridali nový metodický pokyn č. 66/2010, ktorým bol zmenený a doplnený metodický
pokyn č. 16/2009 upravujúci vykonávanie technických kontrol v súvislosti s jednotlivo dovezenými vozidlami, opätovným
schválením vozidla, výmenou karosérie alebo motora vozidla a zmenou obsaditeľnosti vozidla s účinnosťou od
16.9.2010. Pridali sme tiež úplné znenie metodického pokynu č. 16/2009 účinné od 16.9.2010 so zapracovanými
zmenami a dôvodovú správu k návrhu metodického pokynu č. 66/2010. (pdf)
19.08.2010 – Generálne riaditeľstvo pre mobilitu a dopravu Európskej komisie (DGMOVE) spustilo verejnú diskusiu o
technických kontrolách vozidiel v členských štátoch EÚ. Svoje skúsenosti, názory a návrhy môžu záujemcovia zasielať
do 24.9.2010 prostredníctvom elektronického formulára na internetovej stránke komisie. Informácie na internetových
stránkach, ako i samotný formulár, sú k dispozícii len v anglickom jazyku. (externé odkazy na stránky Európskej komisie)
12.07.2010 - Aktualizovali sme informáciu o overení príslušnosti nalepenej kontrolnej nálepky ku konkrétnemu vozidlu
prostredníctvom www.testek.sk. Pridali sme opis funkcie overenia osvedčenia o technickej kontrole, ktorá je súčasťou
nedávno sprístupnenej novej verzie programu. (pdf)
09.07.2010 - V predpisoch EÚ upravujúcich kontroly vozidiel prišlo k niekoľkým zmenám. V Úradnom vestníku EÚ bola
zverejnená smernica 2010/48/EÚ, ktorou sa prispôsobuje technickému pokroku smernica 2009/40/ES o kontrole
technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel. Novelizovaná bola aj smernica 2000/30/ES o cestných
technických kontrolách úžitkových vozidiel, a to smernicou 2010/47/EÚ. Európska komisia ďalej vydala odporúčania o
posudzovaní chýb zistených pri kontrole technického stavu 2010/378/EÚ a pri cestných technických kontrolách
úžitkových vozidiel 2010/379/EÚ.(externé odkazy na stránku Úradného vestníka EÚ)
09.07.2010 – V dokladoch starších vozidiel možno niekedy nájsť záznamy o udelených výnimkách z povinnosti plniť
ustanovenia dnes už neplatných predpisov. Výnimky platia naďalej, ale nie vždy sú uvedené podrobnejšie informácie,
často ide len o číslo paragrafu a odseku v tom období platnej vyhlášky. Na stránku sme preto pridali odkazy na dve
najdôležitejšie „historické“ vyhlášky z oblasti technických predpisov pre vozidlá, vyhlášku MDPT SR č. 116/1997 Z.
z. (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk) a vyhlášku FMD č. 41/1984 Zb. (externý odkaz na stránku MV ČR) spolu
s ich novelizáciami. Viac nájdete v sekcii „predpisy“, časti „staršie (zrušené) vyhlášky s technickými podmienkami pre
vozidlá v premávke“
09.07.2010 - Na stránku sme pridali nový metodický pokyn č. 49/2010, ktorým bol zmenený metodický pokyn č. 19/2009
na zabezpečenie jednotného postupu pri prideľovaní náhradného identifikačného čísla vozidla VIN, umiestňovaní a
upevňovaní náhradného identifikačného čísla vozidla VIN a identifikačného čísla vozidla VIN na vozidle v znení
metodického pokynu č. 31/2009. Pridali sme tiež úplné znenie metodického pokynu č. 19/2009 so zapracovanými
zmenami.
29.06.2010 - V reakcii na množiace sa otázky k označeniu vozidiel na zvýšenie viditeľnosti a rozoznateľnosti podľa
predpisu EHK č. 104 sme spracovali odpovede na najčastejšie z nich do nášho nového informačného dokumentu (pdf)

28.06.2010 - Na stránku sme pridali úplné znenie kontrolných úkonov po zmene metodickým pokynom č. 61/2010 s
účinnosťou od 1.7.2010 spolu so stručným prehľadom všetkých zmien. (pdf)
28.06.2010 - Od 1.7.2010 začne pre niektoré vozidlá v premávke platiť povinnosť vybavenia zvukovou signalizáciou
cúvania. Veľkej skupiny vozidiel v premávke sa dotkne tiež povinné dodatočné vybavenie reflexným označením
obrysov. Podrobnosti sú v našom novom informačnom dokumente. (pdf)
25.06.2010 – Na stránku sme pridali nové metodické pokyny č. 60/2010 na kontrolu odrazivosti niektorých reflexných
označení vozidiel a č. 61/2010, ktorým sa menia a dopĺňajú kontrolné úkony vykonávané pri technickej kontrole (pdf).
Oba nadobudnú účinnosť 1.7.2010. V súvislosti so zmenami pripravujeme ďalšie dokumenty, ktoré zverejníme v
najbližších dňoch
18.06.2010 – Na stránku sme pridali nový metodický pokyn č. 57/2010, ktorým bol zmenený a doplnený metodický
pokyn č. 22/2007 upravujúci podmienky pre meradlá a prístroje používané pri technických kontrolách vozidiel. Pridali
sme tiež úplné znenie metodického pokynu č. 22/2007 so zapracovanými zmenami. (pdf)
01.06.2010 - Aktualizovali sme dokument s najčastejšími otázkami o technických kontrolách
31.05.2010 – V súvislosti so zmenami od 1.6.2010 sme pridali informačné dokumenty k predkladaným dokladom pri
technickej kontrole a k novelizáciám vyhlášok MDPT SR č. 464/2009 Z. z. a č. 578/2006 Z. z.Aktualizovali sme
tiež starší dokument o základných údajoch z osvedčenia o evidencii na určenie prvej lehoty technickej kontroly. (pdf).
31.05.2010 – Na stránku sme pridali rekodifikované znenia zákonov č. 725/2004 Z. z. a č. 8/2009 Z. z.účinné od
1.6.2010, ktoré nám poskytlo MDPT SR (pdf).
27.05.2010 - V čiastke 92 ročníka 2010 Zbierky zákonov bola zverejnená Vyhláška MDPT SR č. 229/2010, 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 1.6.2010. K najdôležitejším
zmenám pripravujeme informačný dokument.
27.05.2010 - V čiastke 92 ročníka 2010 Zbierky zákonov bola zverejnená Vyhláška MDPT SR č. 228/2010 Z. z., ktorou
sa mení a dopĺňa vyhláška MDPT SR č. 464/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v
premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. Vyhláška nadobudne účinnosť 1.6.2010. K
najdôležitejším zmenám pripravujeme informačný dokument.
26.05.2010 - Do sekcie "pre verejnosť" sme pridali informáciu ku zmenám v dokladoch o evidencii vozidla od
1.6.2010 (pdf).
29.04.2010 - V čiastke 69/2010 Zbierky zákonov bola zverejnená vyhláška MDPT SR č. 169/2010 Z. z. o osvedčení o
evidencii časť I, osvedčení o evidencii časť II a technickom osvedčení vozidla (externý odkaz na stránku
www.zbierka.sk). Nová vyhláška s účinnosťou od 1.6.2010 nahradí doterajšiu vyhlášku MDPT SR č. 614/2006 Z. z. o
osvedčení o evidencii a technickom osvedčení vozidla.
29.04.2010 - V súvislosti so zmenami pri technických kontrolách na účel výmeny technického osvedčenia vozidla za
osvedčenie o evidencii od 1.5.2010 sme na stránku pridali informačný dokument (pdf). Obsahuje prehľad zmien
metodických pokynov a podmienky pre miesto na umiestnenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom.
27.04.2010 – Na stránku sme pridali nové metodické pokyny MDPT SR, a to č. 31/2010, ktorý dopĺňa metodický pokyn
č. 23/2009 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti s výmenou technického osvedčenia vozidla za osvedčenie
o evidencii, a č. 32/2010, ktorý mení metodický pokyn č. 17/2009 na vykonávanie technických kontrol vozidiel kategórie
Ps. Oba nadobudnú účinnosť 1.5.2010. Pridali sme aj úplné znenia pokynov č. 23/2009 a 17/2009 účinné od 1.5.2010.
(pdf)
09.04.2010 – V Zbierke zákonov bol zverejnený zákon č. 144/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z.
z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. S účinnosťou od 1.6.2010 okrem iného mení a dopĺňa aj zákon č. 725/2004 Z. z. Zmeny v zákone
č. 725/2004 Z. z. sa týkajú predovšetkým zavedenia osvedčenia o evidencii zloženého z dvoch častí. (externý odkaz na
stránku www.zbierka.sk)

08.04.2010 – V Zbierke zákonov bol zverejnený zákon č. 136/2010 o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, ktorý okrem iného s účinnosťou od 1.6.2010 mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. Zmeny v zákone
č. 725/2004 Z. z. sa týkajú oblasti montáže plynových zariadení do vozidiel. (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
07.04.2010 - Aktualizovali sme informáciu o nových dokladoch vozidiel jednotlivo dovezených z Francúzska (pdf)
06.04.2010 - Do sekcie "pre verejnosť" sme pridali informáciu k výmene bubnových bŕzd na zadnej náprave Škody
Fabia (6Y) za kotúčové (pdf)
25.03.2010 - Na stránku sme pridali Metodický pokyn č. 12/2010 upravujúci spôsob vykonávania skúšok z odbornej
spôsobilosti kontrolných technikov (účinný od 1.4.2010) (pdf)
23.03.2010 - Pridali sme informáciu o posudzovaní zatemňovacieho pásu na čelnom skle (pdf)
17.03.2010 – Na stránku sme pridali metodický pokyn č. 14/2010, ktorým sa s účinnosťou od 23.3.2010 dopĺňa
metodický pokyn č. 16/2009 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti s jednotlivo dovezenými vozidlami,
opätovným schválením vozidla, výmenou karosérie alebo motora vozidla a zmenou obsaditeľnosti vozidla (pdf). Pridali
sme tiež úplné znenie metodického pokynu č. 16/2009 so zapracovaným doplnením (pdf).
17.03.2010 - Na stránku sme pridali podrobnejšiu informáciu k vybaveniu vozidiel bezpečnostnými okennými fóliami
podľa vyhlášky MDPT SR č. 71/2010 Z. z. (pdf)
09.03.2010 - V čiastke č. 38 ročníka 2010 Zbierky zákonov vyšla vyhláška MDPT SR č. 71/2010 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 10.3.2010. (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
02.03.2010 - MDPT SR, Štátny dopravný úrad pripravilo zmeny v spôsobe vykonávania skúšok z odbornej spôsobilosti
kontrolných technikov technickej kontroly vozidiel. Zmeny sa týkajú spôsobu riešenia a vyhodnocovania skúšobných
testov a kontrolných príkladov pri písomnej časti skúšky. Databáza otázok do skúšobných testov a kontrolných príkladov
je ministerstvom zverejnená na webovej stránke poverenej technickej služby technických kontrol vozidiel (otázky pre
typy testov U, OA a NA, otázky pre typy testov ADR, CEMT a D, kontrolné príklady typu OA a kontrolné príklady typu
NA). Písomná časť skúšky technikov bude vykonávaná od 01.04.2010 za využitia výpočtovej techniky. Skúšané osoby
budú skúšobné testy a kontrolné príklady riešiť v elektronickej forme v informačnom systéme prostredníctvom osobného
počítača a pod dohľadom skúšobnej komisie. Podrobnejšia informácia je zverejnená na internetovej stránke
ministerstva.
25.01.2010 - Do sekcie predpisy sme pridali úplné znenie metodického pokynu MDPT SR č. 27/2009 na vykonávanie
technických kontrol v súvislosti so zápisom zmien vzniknutých hromadnou prestavbou typu vozidla do osvedčenia o
evidencii (pdf)
15.01.2010 - Aktualizovali sme náš starší dokument so schémou rozdelenia vozidiel na kategórie (pdf)
05.01.2010 - Do sekcie "pre verejnosť" sme pridali informačný materiál o nových vzoroch kontrolných nálepiek
technickej kontroly (pdf)

