28.11.2012 – Pridali sme odkaz na úplné znenie zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel na
pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinné od 1.12.2012(externý odkaz na stránku
MDVRR SR)
23.11.2012 - V Zbierke zákonov bol zverejnený nový zákon č. 356/2012 Z. z., ktorým sa s účinnosťou od 1.12.2012
mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. (externý odkaz na www.zbierka.sk). Okrem iného sa predlžuje lehota na výmenu
technického osvedčenia vozidla za osvedčenie o evidencii pre niektoré z vozidiel, ktoré v súčasnosti nie sú prihlásené
v evidencii a majú byť používané v premávke na pozemných komunikáciách; a to do 1.1.2023 pre vozidlá kategórie L1e
vyrobené pred 1.1.2000 a do 1.1.2017 pre vozidlá kategórie Ps používané v poľnohospodárstve. Podrobnosti o všetkých
zmenách súvisiacich s technickými kontrolami vozidiel sú predmetom osobitného dokumentu (pdf).
28.09.2012 – Od 1.10.2012 sa zvyšuje správny poplatok za podanie prihlášky na vykonanie skúšky na získanie
osvedčenia o odbornej spôsobilosti alebo predĺženie platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti kontrolného technika
z 80 eur na 100 eur. Správny poplatok za prihlásenie na opakovanú skúšku bude po novom 50 eur. Vyplýva to zo zákona
č. 286/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch. (externý odkaz
na www.zbierka.sk)
28.09.2012 - Od 1.10.2012 sa zákonom č. 286/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch, zavádza nový správny poplatok za vydanie osvedčenia o schválení vozidla na prepravu určitých
nebezpečných vecí (ADR) v sume 10 eur. Po vykonaní kontroly na prepravu nebezpečných vecí na STK sa budú
rovnako ako dosiaľ zasielať vyplnené tlačivá osvedčení ADR na potvrdenie na MDVRR SR, priložený však bude musieť
byť aj kolok alebo kolky v hodnote zodpovedajúcej správnemu poplatku. (externý odkaz na www.zbierka.sk)
20.09.2012 – Pridali sme informáciu o najbližšom zdokonaľovacom školení ADR v termíne od 5.11. do 16.11.2012.
Podrobnosti o školeniach kontrolných technikov možno nájsť v sekcii „pre STK“
30.08.2012 – V dňoch 27.8.2012 a 28.8.2012 zorganizovalo MDVRR SR v spolupráci s poverenými technickými
službami technickej kontroly TESTEK a emisnej kontroly S-EKA školenie pracovníkov krajských a obvodných úradov
pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie. Na stránku sme pridali prednesené príspevky pracovníkov
TESTEKu: Úvod do problematiky technických kontrol, Predstavenie automatizovaného informačného systému ISTK a
Možnosti využitia ISTK na štátny odborný dozor (text príspevku a prezentácia).
26.07.2012 - MDVRR SR schválilo s účinnosťou od 1.8.2012 metodický pokyn upravujúci požiadavky pre monitorovacie
záznamové zariadenie používané pri vykonávaní technických kontrol vozidiel a metodický pokyn na overenie vhodnosti
monitorovacieho záznamového zariadenia používaného na monitorovanie stanice technickej kontroly. Od 1.8.2012 tak
možno poverenú technickú službu technickej kontroly vozidiel požiadať o overenie vhodnosti záznamového
monitorovacieho zariadenia. Písomná správa z tohto overenia je podľa § 45a ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 578/2006 Z.
z. v znení neskorších predpisov prílohou ku žiadosti o schválenie záznamového monitorovacieho zariadenia. (pdf)
13.07.2012 - Európska komisia dnes avizovala balík opatrení týkajúcich sa technického stavu vozidiel. Zmeny sa majú
okrem iného dotknúť aj technických a emisných kontrol vozidiel. Podrobnosti možno nájsť na internetovej stránke
Európskej únie.
19.06.2012 – Na stránku sme pridali príspevky a prezentácie z nedávnych odborných podujatí. Príspevok „Zmeny pri
technických a emisných kontrolách“ bol pripravený v spolupráci s MDVRR SR a S-EKA pre 2. seminár k novým
podmienkam podnikania v cestnej doprave a novým poznatkom v činnosti autoškôl pre rok 2012 organizovaný
agentúrou Wettrans Žilina, príspevok „Agenda technických služieb v oblasti metrológie“ bol pripravený v spolupráci so
S-EKA pre konferenciu Metrológia a jej služba pre spoločnosť organizovanú Slovenskou metrologickou spoločnosťou
a prezentácia „Brake Testing of Vehicles with GVW Exceeding 3,5 t in the Slovak Republic According the Directive
2010/48/EU" bola prednesená na 2. zasadnutí pracovnej skupiny CITA WG 1. (pdf)
02.05.2012 - V aprílovom vydaní ročníka 2012 časopisu CITA News vyšiel článok TESTEKu v anglickom jazyku o
pripravovanom zavedení monitorovacích záznamových zariadení (kamerových systémov) na STK v Slovenskej
republike. Článok reprodukujeme aj na našej webovej stránke (pdf).

30.04.2012 – Pridali sme prezentáciu s prehľadom súčasného stavu kontroly brzdových sústav vozidiel nad 3,5 t
prednesenú na podujatí Národnej asociácie STK 26.4.2012 (pdf)
16.04.2012 – Pridali sme úplné znenie metodického pokynu č. 16/2009 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti
s jednotlivo dovezenými vozidlami, opätovným schválením vozidla, výmenou karosérie, rámu alebo motora vozidla a
zmenou obsaditeľnosti vozidla účinné od 17.4.2012 (pdf)

16.04.2012 – Pridali sme metodický pokyn č. 24/2012, ktorým sa s účinnosťou od 17.4.2012 mení a dopĺňa metodický
pokyn č. 16/2009 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti s jednotlivo dovezenými vozidlami, opätovným
schválením vozidla, výmenou karosérie, rámu alebo motora vozidla a zmenou obsaditeľnosti vozidla (pdf)
19.03.2012 – Pridali sme článok z čísla 2/2012 časopisu Transport a logistika o pripravovanom zavedení
monitorovacích záznamových (kamerových) systémov na STK (pdf)
13.03.2012 – Pridali sme informáciu o najbližšom zdokonaľovacom školení CEMT v termíne od 14.5. do 25.5.2012.
Podrobnosti o školeniach kontrolných technikov možno nájsť v sekcii „pre STK“.
12.03.2012 – Aktualizovali sme starší dokument o denných prevádzkových svietidlách (pdf)
01.03.2012 – Medzi predpisy sme pridali odkaz na rekodifikované znenie zákona č. 725/2004 Z. z. účinné od
1.3.2012 (externý odkaz na stránku MDVRR SR)

29.02.2012 - Pridali sme úplné znenie metodického pokynu č. 16/2009 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti
s jednotlivo dovezenými vozidlami, opätovným schválením vozidla, výmenou karosérie, rámu alebo motora vozidla a
zmenou obsaditeľnosti vozidla účinné od 1.3.2012, spolu s prehľadom zmien.Pridali sme aj úplné znenie metodického
pokynu č. 6/2009 na vykonávanie technických kontrol na vydanie prepravného povolenia (príloha č. 1, príloha č.
2, príloha č. 3, príloha č. 4 a príloha č. 5) účinné od 1.3.2012, taktiež spolu s prehľadom príslušných zmien. (pdf)
29.02.2012 - Pridali sme nové metodické pokyny č. 16/2012, ktorým sa mení a dopĺňa metodický pokyn č. 6/2009 na
vykonávanie technických kontrol na vydanie prepravného povolenia (CEMT), a č. 17/2012, ktorým sa mení a 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. Oba
nadobudnú účinnosť 1.3.2012. (pdf)
29.02.2012 - Pridali sme informáciu o posudzovaní platnosti potvrdenia o zadržaní osvedčenia o evidencii časti I alebo
II pri technickej kontrole (pdf)
27.02.2012 - Pridali sme informačný dokument o zmenách zákona č. 725/2004 Z. z. od 1.3.2012 v oblasti technických
kontrol vozidiel (pdf)
24.02.2012 - V Zbierke zákonov boli zverejnené nové zákony č. 68/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009
Z. z. o cestnej premávke, a č. 73/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky
vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách. Novelizácia zákona č. 725/2004 Z. z. nadobudne účinnosť 1.3.2012
a týka sa napríklad umožnenia demontáže deliacej priečky na vozidlách kategórie N1. (externý odkaz na
stránku www.zbierka.sk)
22.02.2012 - Na stránku sme pridali príspevky TESTEKu zo školení kontrolných technikov STK k novým predpisom
účinným od 1.1. a od 1.2.2012, ktoré prebehli v dňoch 6. až 13.2.2012. Nájsť ich možno v sekcii "pre STK" medzi
ostatnými príspevkami z konferencií a školení. (pdf)
22.02.2012 - Aktualizovali sme dokument s odpoveďami na často kladené otázky o technických kontrolách.Taktiež sme
aktualizovali starší dokument s odpoveďami na najčastejšie otázky k označeniu vozidiel na zvýšenie viditeľnosti a
rozoznateľnosti podľa predpisu EHK č. 104. Pridali sme doň informáciu o prednom označení, povolenom pre prípojné
vozidlá kategórií O2, O3 a O4. (pdf)
22.02.2012 – Pridali sme úplné znenie metodického pokynu č. 28/2009 na vykonávanie technických kontrol na prepravu
nebezpečných vecí (ADR 2009) po zmene metodickým pokynom č. 11/2012 (pdf)
20.02.2012 – Na stránku sme pridali metodický pokyn č. 11/2012, ktorým sa mení a dopĺňa metodický pokyn č. 28/2009
na vykonávanie technických kontrol vozidiel na prepravu nebezpečných vecí (pdf)

08.02.2012 - Národná rada Slovenskej republiky schválila v druhom čítaní poslanecký návrh zákona, ktorým sa mení a
dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Novelizácia nadobudne účinnosť 1.3.2012. Zmeny sa
týkajú napríklad umožnenia demontáže deliacej priečky na vozidlách kategórie N1. Ďalšie podrobnosti budú predmetom
pripravovaného informačného dokumentu, ktorý zverejníme na našej internetovej stránke. (externý odkaz na stránku
NR SR)

03.02.2012 - Medzi predpisy sme pridali odkaz na rekodifikované znenie vyhlášky MDPT SR č. 29/2006 Z. z. o vzore a
náležitostiach tlačív, kontrolných nálepiek, pečiatok a o vzore označenia stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej
kontroly, pracoviska kontroly originality a pracoviska montáže plynových zariadení a o vzore a náležitostiach preukazu
kontrolóra povereného vykonávať štátny odborný dozor, účinné od 1.2.2012 (externý odkaz na stránku MDVRR SR)
27.01.2012 – Pridali sme informačný dokument o zmenách vyhlášok č. 578/2006 Z. z. a 29/2006 Z. z. v oblasti
technickej kontroly vozidiel (pdf)
23.01.2012 - V dňoch 6. až 13.2.2012 sa budú pod záštitou riaditeľa Štátneho dopravného úradu MDVRR SR konať
školenia pre kontrolných technikov STK o nových predpisoch účinných od januára a februára 2012. Školenia sa
uskutočnia v celkovo šiestich jednodňových turnusoch na rôznych miestach SR. Organizátorom je Národná asociácia
STK, prednášateľmi budú odborníci z poverených technických služieb technickej a emisnej kontroly vozidiel. Viac
informácií v letáku (pdf).
20.01.2012 – Medzi predpisy sme pridali odkaz na rekodifikované znenie vyhlášky č. 464/2009 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách (externý odkaz na stránku
MDVRR SR). Vyhláška bola naposledy zmenená vyhláškou č. 228/2010 Z. z. s účinnosťou od 1.6.2010. Pri práve
prebiehajúcich zmenách zákona č. 725/2004 Z. z. a niektorých naň nadväzujúcich vyhlášok ku zmene tejto vyhlášky
neprišlo, jej úplné znenie však dosiaľ na internetovej stránke chýbalo.
20.01.2012 – Medzi predpisy sme pridali odkaz na rekodifikované znenie vyhlášky MDPT SR č. 578/2006 Z. z., ktorou
sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z., účinné od 1.2.2012 (externý odkaz na
stránku MDVRR SR)
18.01.2012 – Pridali sme informáciu o novej výške pokút za neabsolvovanie povinnej technickej kontroly od
1.2.2012 (pdf)
17.01.2012 – Medzi predpisy sme pridali odkaz na rekodifikované znenie zákona č. 725/2004 Z. z. účinné od
1.2.2012 (externý odkaz na stránku MDVRR SR)
16.01.2012 – Do sekcie „predpisy“, časti „metodiky, metodické pokyny a usmernenia pre STK“ sme pridali 13 nových
metodických pokynov, ktoré nadobudnú účinnosť 1.2.2012
12.01.2012 – Do sekcie „pre verejnosť“ sme pridali dokument o povinnom pristavovaní vozidiel kategórií M, N a O nad
3,5 t na technickú kontrolu v zaťaženom stave od 1.2.2012 (pdf).
05.01.2012 – Pridali sme informačný dokument o zmenách zákona č. 725/2004 Z. z. od 1.2.2012 v oblasti technických
kontrol vozidiel (pdf)
04.01.2012 - V Zbierke zákonov boli dnes zverejnené vyhláška č. 2/2012 Z. z., ktorá mení a dopĺňa vyhlášku č. 578/2006
Z. z., a vyhláška č. 3/2012 Z. z., ktorá dopĺňa vyhlášku č. 29/2006 Z. z. Obe nadobúdajú účinnosť 1.2.2012. (externý
odkaz na www.zakon.sk).
03.01.2012 - Na stránku sme pridali príspevky TESTEKu z medzinárodnej konferencie Skúšanie a homologizácia
motorových vozidiel v medzinárodných súvislostiach, ktorá sa konala 29. a 30.9.2011 v Nitre. Prvý príspevok sa týka
zmien v predpisoch pre technické kontroly pôvodne očakávaných začiatkom roka 2012 (príspevok a prezentácia v pdf).
Druhý príspevok, pripravený v spolupráci s poverenou technickou službou emisnej kontroly motorových vozidiel S-EKA
a profesijným občianskym združením Národná asociácia STK, sa týka zavedenia monitorovacích záznamových
zariadení na STK (príspevok a prezentácia v pdf).
02.01.2012 – Na stránku sme pridali informácie o doškoľovaniach kontrolných technikov naplánovaných na rok 2012

