30.12.2013 – Pridali sme nový metodický pokyn č. 82/2013 na vykonávanie technických kontrol na vydanie prepravného povolenia
(CEMT), ktorý nadobúda účinnosť 1.1.2014 (metodický pokyn, príloha č. 1, príloha č. 2, príloha č. 3, príloha č. 4 a príloha č. 5, všetky
súbory sú vo formáte pdf). Pridali sme tiež aktualizované vzory prekladov potvrdení CEMT o technickej kontrole
do slovenského, francúzskeho a nemeckého jazyka (pdf).
23.12.2013 – V Zbierke zákonov čiastke 102 ročníka 2013 bolo zverejnené nariadenie vlády SR č. 439/2013 Z. z., ktorým sa s
účinnosťou od 1.1.2014 mení nariadenie vlády SR 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 www.zakon.sk). Ku zmenám v
oblasti technickej kontroly od 1.1.2014 vyplývajúcim z nového nariadenia vlády SR a z novelizácie zákona č. 725/2004 zákonom č.
388/2013 Z. z. sme pripravili informačný dokument (pdf).
26.11.2013 - V Zbierke zákonov čiastke 93 ročníka 2013 bol zverejnený zákon č 388/2013 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 ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony. Novým zákonom sa okrem iného s účinnosťou od 1.1.2014 mení aj zákon č. 725/2004 Z. z. Zmeny budú predmetom
nášho pripravovaného informačného dokumentu. (externý odkaz na stránku www.zbierka.sk)
20.11.2013 - S účinnosťou od 1.12.2013 sa mení posudzovanie absencie kontrolných prípojok na meranie tlaku vzduchu v brzdovej
sústave vozidiel s pretlakovými vzduchovými brzdovými sústavami. Podľa metodického pokynu č. 63/2013, ktorým sa mení kontrolný
úkon č. 222 (metodický pokyn č. 71/2011), sa bude absencia kontrolných prípojok na vozidlách prihlásených do evidencie po prvý
krát po 31.12.1994 považovať za vážnu chybu.
15.10.2013 - V Zbierke zákonov bola zverejnená nová vyhláška MDVRR SR č. 314/2013 Z. z., ktorou sa s účinnosťou od 15.10.2013
mení a dopĺňa vyhláška MDPT SR č. 169/2010 Z. z. o osvedčení o evidencii časť I, osvedčení o evidencii časť II a technickom
osvedčení vozidla. Zmeny sú predmetom nášho informačného dokumentu (pdf).
19.09.2013 – Pod záštitou ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Jána Počiatka sa v dňoch 3. a 4.
októbra 2013 v Nitre uskutoční 11. medzinárodná konferencia „Skúšanie a homologizácia motorových vozidiel v medzinárodných
súvislostiach“. Partnerskú podporu organizujúcej agentúre WETTRANS Žilina poskytuje okrem iných aj poverená technická služba
technickej kontroly vozidiel TESTEK. Bližšie informácie možno nájsť na internetovej stránke ministerstva.
09.09.2013 – Pridali sme prezentáciu v anglickom jazyku o kontrole účinku prevádzkovej brzdy vozidiel nad 3,5 t v Slovenskej
republike pripravenú pre zasadnutie pracovnej skupiny medzinárodnej organizácie CITA, ktoré sa konalo 4.9.2013 v nemeckom
Haldenwangu (pdf)
09.09.2013 – Pridali sme odborné príspevky pripravené za účasti našej spoločnosti pre 2. odborný seminár „Kontroly technického
stavu vozidiel“, ktorý sa konal 14. marca 2013 v Nitre. Týkajú sa problematiky technických kontrol všeobecne (text
príspevku a prezentácia), štatistických výsledkov technických kontrol za rok 2012 (text príspevku), kontroly bŕzd vozidiel nad 3,5 t
novou metódou referenčných brzdných síl (text príspevku) a zvedenia monitorovacích záznamových zariadení na STK (v spolupráci
s poverenou technickou službou emisnej kontroly S-EKA – text príspevku a prezentácia).
06.08.2013 – MDVRR SR zverejnilo na svojej internetovej stránke stanovisko k ochrane osobných údajov v súvislosti s používaním
monitorovacích záznamových zariadení na STK (externý odkaz na stránku MDVRR SR)
08.07.2013 – Pridali sme metodický pokyn č. 37/2013, ktorým sa upravuje vykonávanie technických kontrol zvláštnych v súvislosti s
demontážou dvojitého ovládania z vozidla (pdf). Účinnosť nadobudne 15.7.2013.
29.06.2013 - V čiastke 42 ročníka 2013 Zbierky zákonov bol zverejnený zákon č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa s účinnosťou od 1.10.2013 zrušujú obvodné úrady pre cestnú dopravu a
pozemné komunikácie, pričom ich pôsobnosť prechádza na okresné úrady. Novým zákonom sa zmení okrem iného aj zákon č.
725/2004 Z. z. (externý odkaz na www.zbierka.sk)
25.06.2013 – Pridali sme metodický pokyn č. 35/2013, ktorým sa s účinnosťou od 1.8.2013 mení kontrolný úkon č. 801 (pdf). Pridali
sme tiež úplné znenie kontrolných úkonov skupiny 800 účinné od 1.8.2013 (pdf).
19.06.2013 – Pridali sme metodický pokyn č. 29/2013 na vykonávanie technických kontrol vozidiel, ktorých konštrukčné vyhotovenie
alebo rozmery neumožňujú vykonať kontrolné úkony na kontrolnej linke STK(pdf). Účinnosť nadobudne 1.7.2013.
31.05.2013 – Pridali sme metodický pokyn č. 27/2013, ktorým sa s účinnosťou od 1.6.2013 mení a dopĺňa kontrolný úkon č. 201
metodického pokynu č. 71/2011. Pridali sme tiež nové úplné znenie metodického pokynu č. 71/2011. (pdf)
24.05.2013 - Pridali sme metodický pokyn č. 20/2013 na používanie monitorovacieho záznamového zariadenia pri technických
kontrolách, ktorý nadobúda účinnosť 1.7.2013.
03.05.2013 - Pridali sme prezentácie z prebiehajúcej série školení pre kontrolných technikov o nových predpisoch. Prezentácie sa
týkajú noviniek v informačnom systéme technickej kontroly vozidiel, používania monitorovacích záznamových zariadení, skúšok
kontrolných technikov a kontroly bŕzd vozidiel nad 3,5 t.

24.04.2013 - MDVRR SR pridalo na svoju internetovú stránku informáciu o prípadoch, v ktorých je vykonanie technickej alebo
emisnej kontroly administratívnej podľa platných predpisov povinné (externý odkaz na stránku MDVRR SR)
22.04.2013 – Pridali sme dokument s prehľadom zmien v oblasti technickej kontroly vyplývajúcich z novej vyhlášky MDVRR SR č.
90/2013 Z. z. meniacej a dopĺňajúcej vyhlášku MDPT SR č. 578/2006 Z. z. (pdf). Pridali sme tiež odkaz na rekodifikované znenie
novelizovanej vyhlášky účinné od 1.5.2013, ktoré bolo zverejnené na stránke MDVRR SR.
19.04.2013 - V Zbierke zákonov bola zverejnená vyhláška MDVRR SR č. 90/2013 Z. z., ktorou sa s účinnosťou od 1.5.2013 mení a
dopĺňa vyhláška MDPT SR č. 578/2006 Z. z. Predmetom novelizácie sú okrem iného zmeny v rozsahu povinne predkladaných
dokladov pred technickou kontrolou (§ 46 ods. 9 vyhlášky) a v definícii vozidiel so skrátenou jednoročnou lehotou technickej kontroly
pravidelnej [§ 47 ods. 1 písm. e) vyhlášky]. Podrobnejší dokument o zmenách vyhlášky zverejníme na našej internetovej stránke v
najbližších dňoch.
15.04.2013 - Národná asociácia STK organizuje pod záštitou riaditeľa odboru cestnej dopravy a regulácie cestnej dopravy
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Mgr. Jaroslava Ozimaniča a s podporou technickej služby technickej
kontroly vozidiel školenie kontrolných technikov STK k novým metodickým pokynom. Školenie je otvorené pre všetkých kontrolných
technikov. Bližšie informácie nájdete na stránke Národnej asociácie STK.
20.03.2013 – Pridali sme informáciu o najbližšom zdokonaľovacom školení CEMT v termíne od 15.4. do 26.4.2013. Podrobnosti o
školeniach kontrolných technikov možno nájsť v sekcii „pre STK“.
01.03.2013 - Aktualizovali sme zoznam monitorovacích záznamových zariadení schválených MDVRR SR na použitie pri vykonávaní
technických kontrol v STK SR
08.02.2013 - V sekcii "pre verejnosť" sme zverejnili materiál so základnými štatistickými údajmi o technických kontrolách vykonaných
v celej sieti STK v SR v roku 2012 (pdf).
08.02.2013 – Na stránku sme pridali metodický pokyn č. 5/2013, ktorým sa s účinnosťou od 1.3.2013 mení a dopĺňa metodický pokyn
č. 79/2011 na vykonávanie kontrol brzdových sústav vozidiel kategórií M1 s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3,5 t,
M2, M3, N2, N3, O3 a O4 na valcových skúšobniach bŕzd pri technických kontrolách vozidiel. Pridali sme aj úplné znenie metodického
pokynu č. 79/2011 a informačný dokument o jeho zmenách. (pdf)
29.01.2013 – Na stránku sme pridali príspevky z konferencie Bezpečnosť a plynulosť v cestnej premávke organizovanej v októbri
2012 agentúrou Wettrans Žilina: Zmeny pri technických a emisných kontrolách vozidiel, Balík opatrení o technickom stave vozidiel
zverejnený Európskou komisiou 13.7.2012 a kontroly technického stavu vozidiel a Vybrané štatistiky technických a emisných kontrol
v Slovenskej republike.Príspevky vznikli v spolupráci s MDVRR SR a poverenou technickou službou emisnej kontroly S-EKA s.r.o.
28.01.2013 - Národná asociácia STK usporiada dňa 14.3.2013 v Nitre 2. odborný seminár Kontroly technického stavu vozidiel.
Partnerskú podporu poskytuje okrem iných aj MDVRR SR a spoločnosť TESTEK, s.r.o. Bližšie informácie možno nájsť v avíze (pdf)

