05/12/2014 CITA WG1 2014
Spoločnosť TESTEK zorganizovala v dňoch 20 a 21.11.2014 v Bratislave piate zasadnutie medzinárodnej pracovnej skupiny CITA
WG1 „Safety systems“ a druhé zasadnutie podskupiny WG1 „Headlight testers“. Zasadnutí sa zúčastnilo celkovo 29 odborníkov
zastupujúcich výrobcov skúšobných zariadení pre vozidlá a organizácie pôsobiace v oblasti kontroly vozidiel zo štrnástich štátov,
vrátane zástupcov TESTEKu. Ako hostia vystúpili aj zástupcovia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
s prezentáciou o kontrole vozidiel v Slovenskej republike. Krátku prezentáciu našej spoločnosti o aktuálnom stave projektu
automatizovaného prenosu údajov z valcových skúšobní bŕzd do jednotného informačného systému technickej kontroly, ktorá bola
tiež prednesená na zasadnutí, možno nájsť tu.

18/11/2014 ZMENA PRÁVNEJ FORMY NAŠEJ SPOLOČNOSTI
S účinnosťou od 13.11.2014 prišlo ku zmene právnej formy našej spoločnosti zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú
spoločnosť. Dôvodom je zámer našej spoločnosti potvrdiť po takmer desiatich rokoch pôsobenia svoju stabilitu a spoľahlivosť
prechodom na vyššiu právnu formu obchodnej spoločnosti. Kontinuita existencie právnickej osoby, ani zabezpečenie činností
poverenej technickej služby technickej kontroly vozidiel podľa § 25 ods. 1 písm. b) zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších
predpisov, nie sú touto zmenou narušené. Všetky ostatné identifikačné údaje, ako IČO, DIČ, IČ DPH a adresa sídla spoločnosti,
ostávajú nezmenené.

28/10/2014 ODBORNÉ PRÍSPEVKY A PREZENTÁCIE
Na stránku sme pridali ďalšie odborné príspevky a prezentácie, na ktorých sa podieľala naša spoločnosť. Ide o prezentáciu o
technických kontrolách a používaní monitorovacích zariadení z minuloročného workshopu TOPTEST, príspevky z minuloročnej
konferencie. Skúšanie a homologizácia vozidiel v medzinárodných súvislostiach týkajúce sa kontroly bŕzd ťažkých vozidiel (text
príspevku a prezentácia) a monitorovacích záznamových zariadení (text príspevku a prezentácia) a prezentáciu v anglickom jazyku
o informačnom systéme prednesenú na zasadnutí pracovnej skupiny medzinárodnej organizácie CITA.
17/09/2014 INFORMAČNÝ DOKUMENT KU KONTROLE VOZIDIEL S ELEKTRICKÝM POHONOM
V nadväznosti na už skôr zverejnený informačný dokument ku kontrolám vozidiel s plynovým pohonom sme na stránku pridali
nový informačný dokument ku kontrole vozidiel s elektrickým pohonom.
03/09/2014 OZNAM O ZÁKLADNOM ŠKOLENÍ KT OD 20. DO 31.10.2014
MDVRR SR schválilo termín konania najbližšieho základného školenia na udelenie osvedčenia kontrolného technika na vykonávanie
technických kontrol. Teoretická časť školenia sa uskutoční v termíne od 20. do 31.10.2014. Viac info nájdete TU.
21/08/2014 AKTUALIZÁCIA FAQ PODĽA EHK Č. 104
Aktualizovali sme odpovede na najčastejšie otázky k označeniu vozidiel podľa predpisu EHK č. 104.
21/08/2014 AKTUALIZÁCIA FAQ O TK VOZIDIEL
Aktualizovali sme dokument s najčastejšie kladenými otázkami o technických kontrolách vozidiel.
09/07/2014 KAMERY NA EMISNÝCH A TECHNICKÝCH KONTROLÁCH SA OSVEDČILI
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zverejnilo na svojej internetovej stránke správu s názvom
„Kamery na emisných a technických kontrolách sa osvedčili“.
28/05/2014 ZMENA DIZAJNU STRÁNKY TESTEK, S.R.O. OD 17.06.2014
Od 17.06.2014 sme inovovali našu stránku. Odkaz na starú stránku nájdete TU.
03.06.2014 - Pridali sme úplné znenie metodického pokynu č. 37/2012 na overenie vhodnosti monitorovacieho záznamového
zariadenia po zmene metodickým pokynom č. 36/2014.
03.06.2014 - S účinnosťou od 2.6.2014 prichádza metodickým pokynom č. 34/2014 ku zmene kontrolných úkonov skupiny 100. Na
našu internetovú stránku sme pridali úplné znenie kontrolných úkonov skupiny 100 po zmene spolu s dôvodovou správou, v ktorej
sú zmeny vysvetlené.
28.02.2014 – V Zbierke zákonov čiastke 16 ročníka 2014 bolo pod č. 49/2014 Z. z. zverejnené úplné znenie zákona č. 8/2009 Z. z.
o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Úplné znenie neobsahuje zmeny zákona č. 8/2009 Z. z. vyplývajúce
zo zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. (externé odkazy na www.zbierka.sk)
28.02.2014 - Pridali sme nový metodický pokyn č. 21/2014, ktorým sa s účinnosťou od 15.3.2014 mení a dopĺňa metodický pokyn č.
78/2011 - kontrolné úkony skupiny 900 (predpísaná a zvláštna výbava). Pridali sme tiež nové úplné znenie kontrolných úkonov
skupiny 900. (pdf)
28.02.2014 - Pridali sme nový metodický pokyn č. 20/2014, ktorým sa s účinnosťou od 15.3.2014 mení a dopĺňa metodický pokyn č.
74/2011 - kontrolné úkony skupiny 500 (rám a karoséria). Pridali sme tiež nové úplné znenie kontrolných úkonov skupiny 500. (pdf)
17.02.2014 – Aktualizovali sme schému procesu správneho konania v súvislosti s jednotlivo dovezeným vozidlom zo zahraničia (pdf)
12.02.2014 – Pridali sme nový metodický pokyn č. 19/2014, ktorým sa s účinnosťou od 15.2.2014 mení a dopĺňa metodický pokyn
č. 17/2009 na vykonávanie technických kontrol pracovných strojov. Pridali sme tiež úplné znenie metodického pokynu č. 17/2009 po
zmene. (pdf)
03.02.2014 - Pridali sme nový metodický pokyn č. 9/2014, ktorým sa s účinnosťou od 1.3.2014 mení a dopĺňa metodický pokyn č.
76/2011 - kontrolné úkony skupiny 700 (ostatné ústrojenstvo a zariadenia vozidla) (pdf)
31.01.2014 - Pridali sme nový metodický pokyn č. 12/2014, ktorým sa mení a dopĺňa metodický pokyn č. 75/2011 na kontrolu
osvetlenia a svetelnej signalizácie vozidiel, úplné znenie metodického pokynu č. 75/2011 po zmene spolu s prehľadom zmien.
Metodický pokyn nadobudne účinnosť 1.2.2014. (pdf)

21.01.2014 - Do sekcie "pre verejnosť" sme pridali informačný materiál o nových vzoroch kontrolných nálepiek technickej
kontroly (pdf)
10.01.2014 – MDVRR SR pridalo na svoju internetovú stránku informácie o cestných technických kontrolách, používaní
jednonápravových traktorov v cestnej premávke, zmenách pri zápise spájacieho zariadenia do dokladov vozidla a k vyradeniu
neexistujúceho starého vozidla z evidencie vozidiel (externé odkazy na stránku ministerstva)
10.01.2014 – Aktualizovali sme dokument o xenónových svetlometoch určený pre verejnosť (pdf)

