29.12.2011 - V Zbierke zákonov bol dnes zverejnený zákon č. 519/2011 Z. z., ktorým sa s účinnosťou od 1.2.2012 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(externý odkaz na www.zbierka.sk).
08.12.2011 - Sekciu stránky "pre STK" sme rozšírili o informácie o pripravovaných školeniach a skúškach kontrolných
technikov.
30.11.2011 – Národná rada Slovenskej republiky schválila novelizáciu zákona č. 725/2004 Z. z. (externý odkaz na
stránku NR SR)
29.11.2011 - Na stránku sme pridali príspevky TESTEKu zo seminára Kontroly technického stavu vozidiel, ktorý sa
konal 16. a 17.6.2011 v Nitre. Týkajú sa možností využitia informačného systému technickej kontroly pri štátnom
odbornom dozore, pripravovaných zmien predpisov pre technické kontroly v roku 2012a kontroly odrazivosti reflexných
označení vozidiel. Spolu so súvisiacimi prezentáciami ich možno nájsť v sekcii "pre STK" medzi ostatnými príspevkami
z konferencií a školení. (pdf)
25.10.2011 - V Zbierke zákonov dnes bola zverejnená vyhláška MDVRR SR č. 355/2011 Z. z., ktorou sa s účinnosťou
od 1.1.2012 mení a dopĺňa vyhláška MDPT SR č. 578/2006 Z. z. (externý odkaz na www.zakon.sk). Predmetom
novelizácie je okrem iného zavedenie decelerografu do povinnej výbavy STK a zmeny kontrolných úkonov
vykonávaných pri technických kontrolách vyplývajúce zo smernice 2010/48/EÚ.
18.10.2011 – MDVRR SR zverejnilo na svojej internetovej stránke informácie o dodatočnej montáži spájacieho
zariadenia na vozidlo (externý odkaz na stránku MDVRR SR)
16.09.2011 - Na stránku sme pridali informáciu o posudzovaní nezhody VIN vyznačeného na vozidle s údajom
uvedeným v predloženom doklade o evidencii (pdf)
09.09.2011 – Pozvánka a program konferencie Skúšanie a homologizácia motorových vozidiel v medzinárodných
súvislostiach, ktorá sa uskutoční v dňoch 29. a 30.9.2011 v Nitre, boli zverejnené na stránke spoločnosti Wettrans.
Partnerom konferencie je okrem iných aj poverená technická služba technickej kontroly vozidiel TESTEK. (externý
odkaz na stránku Wettrans)
18.07.2011 - Na stránku sme pridali nový metodický pokyn MDVRR SR č. 42/2011 meniaci a dopĺňajúci kontrolné úkony
vykonávané pri technických kontrolách vozidiel. Účinnosť nadobudne 1.8.2011. Jednotlivé zmeny sú podrobnejšie
opísané v dôvodovej správe. Na stránku sme okrem toho pridali aj úplné znenie kontrolných úkonov po zmene novým
metodickým pokynom. (pdf)
15.07.2011 - V medzirezortnom pripomienkovom konaní bol dnes zverejnený návrh zákona, ktorým sa má zmeniť zákon
č. 725/2004 Z. z. (externý odkaz na portál právnych predpisov MS SR)
06.07.2011 – V medzirezortnom pripomienkovom konaní bol dnes zverejnený návrh vyhlášky MDVRR SR, ktorým sa
má zmeniť vyhláška MDPT SR č. 578/2006 Z. z. Predmetom zmeny je okrem iného zavedenie decelerografu do
povinnej výbavy STK a zmeny kontrolných úkonov vykonávaných pri technických kontrolách vyplývajúce zo smernice
2010/48/EÚ. (externý odkaz na portál právnych predpisov MS SR)
06.07.2011 – V dňoch 29. a 30.9.2011 sa ako sprievodná akcia Autosalónu Nitra uskutoční 10. medzinárodná
konferencia Skúšanie a homologizácia motorových vozidiel v medzinárodných súvislostiach. Jedna zo sekcií
konferencie bude zameraná na technické a emisné kontroly vozidiel a činnosť technických služieb v tejto oblasti. Na
konferencii odznejú okrem iných aj príspevky pripravené spoločnosťou TESTEK. Bližšie informácie možno nájsť na
internetovej stránke spoločnosti Wettrans Žilina, ktorá konferenciu organizuje
24.06.2011 - Do sekcie predpisy, metodiky, metodické pokyny a usmernenia pre STK, postup pri TK na prepravu
nebezpečných vecí (ADR) sme pridali Metodický pokyn č. 28/2009 na vykonávanie technických kontrol na prepravu
nebezpečných vecí ADR 2009 v znení metodického pokynu č. 26/2011, príloha č. 1, príloha č. 2, príloha č. 3, príloha č.
4, príloha č. 5, príloha č. 6, príloha č. 7
06.06.2011 – Na stránku sme pridali metodický pokyn č. 26/2011, ktorým sa mení a dopĺňa Metodický pokyn č. 28/2009
na vykonávanie technických kontrol vozidiel na prepravu nebezpečných vecí (ADR 2009). Nový metodický pokyn
nadobudne účinnosť 15.6.2011. (pdf)

24.05.2011 – MDVRR SR zverejnilo na svojej internetovej stránke informáciu k farbe vozidla a jej zmene. Okrem iného
z nej vyplýva, že čoraz rozšírenejšie oblepenie celej karosérie farebnou fóliou je tiež trvalou zmenou farby vozidla a
podlieha povinnému ohláseniu PZ SR. Zhoda farby vozidla so záznamom v osvedčení o evidencii sa posudzuje aj pri
technickej kontrole. V prípade vozidiel s celou karosériou oblepenou farebnou fóliou by mala byť v osvedčení o evidencii
zapísaná farba fólie. (externý odkaz na stránku MDVRR SR)
12.05.2011 - Národná asociácia STK usporiada pod záštitou 1. podpredsedu vlády SR a ministra dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja SR Jána Figeľa odborný seminár Kontroly technického stavu vozidiel. Partnerskú podporu
poskytuje okrem iných aj spoločnosť TESTEK, s.r.o. Seminár sa uskutoční v Nitre v dňoch 16. a 17.6.2011, bližšie
informácie možno nájsť v avíze (pdf).
21.04.2011 – K dávnejšie zrušeným vyhláškam o technických podmienkach pre vozidlá, ktoré sú na našej stránke kvôli
dešifrovaniu záznamov v dokladoch starších vozidiel, sme pridali vyhlášku FMD č. 90/1975 Zb. o podmienkach
prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách (pdf). Ak malo vozidlo v čase platnosti dnes už zrušenej vyhlášky
udelenú výnimku z niektorej z podmienok, bola väčšinou v doklade vozidla zaznamenaná len ako číslo paragrafu a
odseku príslušného ustanovenia vyhlášky. Bez prístupu k textu starej vyhlášky by sa dalo len ťažko zistiť, ktoré
podmienky vozidlo nemusí plniť. Novo pridanú vyhlášku možno nájsť spolu s ostatnými starými predpismi v sekcii
„predpisy“, časti „staršie (zrušené) vyhlášky s technickými podmienkami pre vozidlá v premávke“.
03.03.2011 – Ako na svojej internetovej stránke oznámilo MDVRR SR, Európska komisia spustila verejnú diskusiu o
preregistrácií vozidiel medzi členskými štátmi EÚ. Pri kúpe vozidla v inom členskom štáte alebo pri prevoze vozidla zo
štátu, kde bolo zakúpené (napríklad pri zmene trvalého bydliska), sa podľa komisie európski občania a podnikatelia
často stretávajú s komplikovanými formalitami opätovnej registrácie a vypisovaním tlačív, prípadne s dvojitým platením
registračného poplatku, pretože vnútroštátne predpisy o registračných poplatkoch nie sú harmonizované a neuplatňujú
sa koordinovane. Svoje skúsenosti, názory a návrhy môžu záujemcovia zasielať do 26.5.2011 prostredníctvom
elektronického formulára na internetovej stránke komisie. (externé odkazy na stránku MDVRR SR a stránku Európskej
komisie)

