
31/12/2021 MINISTERSTVO SCHVÁLILO PLÁN PRIEBEŽNÝCH OVERENÍ PLNENIA PODMIENOK NA VYKONÁVANIE TECHNICKEJ KONTROLY NA ROK 2022

Ministerstvo listom schválilo plán priebežných overení plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly na rok 2022. V súvislosti so zmenou
legislatívy, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technických kontrol sme aktualizovali dokumenty k overovaniu plnenia podmienok na STK:

Technologické vybavenie STK podľa § 20 vyhlášky MDV SR č. 137/2018 Z. z. a vybrané požiadavky naň kladené, ktoré budú preverované pri
počiatočnom aj priebežnom overení plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly,

Informácia k priebežnému overeniu plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly,

Inšpekčné činnosti technickej služby technickej kontroly podľa zákona č. 106/2018 Z. z.: overovanie počiatočného plnenia podmienok, priebežné
overovanie plnenia podmienok a odborný dozor.

31/12/2021 DO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU TECHNICKÝCH KONTROL MÔŽU AUTOSERVISY VKLADAŤ POTVRDENIA O OPRAVÁCH

Od 01.01.2022 môže podľa zákona č. 106/2018 Z. z. vykonať opravu vozidla kategórie M1 alebo N1 s dátumom prvej evidencie po 01.01.2005 po vážnej
dopravnej nehode, teda takej, pri ktorej prišlo k poškodeniu hlavných bezpečnostných prvkov (zavesenie kolies, deformačné zóny, systémy airbagov,
riadenie alebo brzdy), len opravovňa spĺňajúca predpísané podmienky. Po vážnej dopravnej nehode je podľa zákona prevádzka vozidla pozastavená. Na
návrat do bežného režimu prevádzky samotná oprava nestačí, vozidlo ešte musí úspešne absolvovať technickú kontrolu pravidelnú na STK. Pri nej sa
predkladá opravovňou vystavené potvrdenie o tom, že oprava bola vykonaná podľa informácií a postupov výrobcu vozidla. Alternatívou k predkladaniu
„papierového“ dokladu o oprave na STK je jeho sprístupnenie v elektronickej forme pomocou celoštátneho informačného systému technických kontrol.
Potvrdenie vložené opravovňou do systému cez internet sa prostredníctvom identifikačného čísla vozidla VIN prepojí so záznamom vozidla a následne
bude automaticky k dispozícii pre ktorúkoľvek STK na Slovensku. Podmienkou využívania tejto novej služby je registrácia autoservisu do informačného
systému technických kontrol, pre záujemcov o ňu sme pripravili stručnú informáciu o postupe. Registrácia podlieha jednorazovému poplatku podľa
nášho nového cenníka, následné vkladanie potvrdení o oprave do systému spoplatnené nie je.

29/12/2021 MINISTERSTVO ZVEREJNILO INFORMÁCIU K POVOĽOVANIU NOVÝCH STK

MDV SR pridalo na svoju internetovú stránku aktualizovanú informáciu k povoľovaniu zriaďovania nových STK.

23/12/2021 ZMENA POSTUPU OVEROVANIA PLNENIA PODMIENOK NA STK OD 01.01.2022

Okrem zmien niektorých predpisov upravujúcich postupy pri vykonávaní technických kontrol nás od 01.01.2022 čaká aj zmena postupu pri jednej z nami
vykonávaných inšpekcií, pri počiatočnom a priebežnom overení plnenia podmienok na STK. Na stránku sme pridali nové úplné znenie metodického
pokynu MDV SR č. 104/2018 na počiatočné a priebežné overenie plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly a novelizujúci metodický pokyn
MDV SR č. 57/2021.

22/12/2021 NOVÝ METODICKÝ POKYN NA TECHNICKÉ KONTROLY VOZIDIEL CEMT OD 01.01.2022

Dňom 01.01.2022 nadobúda účinnosť metodický pokyn MDV SR č. 49/2021 na vykonávanie technických kontrol na vydanie prepravného povolenia
CEMT (metodický pokyn, príloha č. 1, príloha č. 2, príloha č. 3, príloha č. 4 a príloha č. 5), ktorý nahrádza doterajší metodický pokyn č. 58/2018. Prehľad
najdôležitejších zmien je predmetom nášho informačného dokumentu. V súvislosti so zmenami pravidiel pre multilaterálnu kvótu CEMT prichádza od
01.01.2022 tiež ku zmene tlačiva potvrdenia o technickej kontrole na vydanie prepravného povolenia. Nové tlačivá máme na sklade, možno ich už
objednávať. Do 31.12.2021 je na vydávanie dokladov ešte potrebné používať doterajšie tlačivá. Technická služba technickej kontroly po 01.01.2022
spätne odkúpi nespotrebované staré tlačivá zo skladových zásob jednotlivých STK za pôvodnú predajnú cenu.

22/12/2021 ZMENA METODICKÉHO POKYNU NA KONTROLU VOZIDIEL ADR OD 01.01.2022

S účinnosťou od 01.01.2022 prichádza ku zmene metodického pokynu MDV SR č. 57/2020 na vykonávanie technických kontrol vozidiel na prepravu
nebezpečných vecí (ADR). Na stránku sme pridali meniaci a dopĺňajúci metodický pokyn MDV SR č. 51/2021, úplné znenie metodického pokynu MDV
SR č. 57/2020 po zmene, ako aj informačný dokument ku zmenám.

17/12/2021 TERMÍN SKÚŠKY ZO ZNALOSTÍ O VOZIDLÁCH

Ďalší termín skúšky z overenia znalostí o vozidlách podľa § 94 zákona č. 106/2018 Z. z. bude v našom školiacom stredisku 11.01.2022 o 08:30 a o
10:00. Prihlásenie na skúšku je spoplatnené podľa platného cenníka. Podrobnosti o skúške možno nájsť tu.

16/12/2021 MÉDIÁ INFORMUJÚ O ĎALŠOM KORUPČNOM PRÍPADE NA STK

V médiách sa po krátkom čase opäť objavili správy o ďalšom korupčnom prípade odhalenom NAKA na STK, viac v reportáži na noviny.sk (čas od 19:20).

16/12/2021 INFORMAČNÝ DOKUMENT KU ZMENÁM ZÁKONA Č. 106/2018 Z. Z. A VYHLÁŠKY MDV SR Č. 137/2018 Z. Z.

Prednedávnom bol  zákonom č. 455/2021 Z. z. zmenený zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a následne prišlo ku zmene
vyhlášky MDV SR č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly, vyhláškou MDV SR č. 462/2021 Z. z. Do nášho
nového informačného dokumentu sme vybrali tie najdôležitejšie zmeny oboch predpisov s dopadom na vykonávanie technických kontrol alebo
zriaďovanie a prevádzku STK.

15/12/2021 AKTUALIZÁCIA VZORU POSTUPU ZABEZPEČENIA RIADENIA KVALITY PRE STK

Aktualizovali sme dokument so vzorom postupu zabezpečenia riadenia kvality pre pracovisko STK. Dokument možno použiť ako základ pre zavedenie
zdokumentovaného postupu riadenia kvality podľa požiadaviek § 21 vyhlášky MDV SR č. 137/2018 Z. z. Okrem technickej kontroly pokrýva aj obdobné
požiadavky príslušných vyhlášok na riadenie kvality pri emisných kontrolách alebo kontrolách originality vykonávaných na tom istom pracovisku.

15/12/2021 PRÍSPEVKY Z KONFERENCIE MOBILITA NA SLOVENSKU SPRÍSTUPNENÉ VEREJNOSTI
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Spoločnosť TÜV SÜD Slovakia, ktorá pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky a s partnerskou podporou medzi inými aj našej
spoločnosti usporiadala v októbri 2021 konferenciu Mobilita na Slovensku - skúšanie, schvaľovanie a kontroly vozidiel, ponúka predovšetkým odbornej
verejnosti prístup k prezentáciám z konferencie. Vstup do archívu príspevkov je možný po krátkej registrácii.

14/12/2021 ZÁKLADNÉ ŠKOLENIE TECHNIKOV TECHNICKEJ KONTROLY OD 24.01.2022

Ak to protipandemické opatrenia umožnia, základné školenie technikov technickej kontroly sa uskutoční v termíne od 24.01.2022. Prihlásených
účastníkov budeme o vývoji situácie včas informovať. Podrobnosti možno nájsť na našej stránke v sekcii o základných školeniach a opatreniach COVID-
19. 

13/12/2021 PLÁN DOŠKOĽOVANÍ NA ROK 2022

Na stránku sme pridali plán doškoľovaní na predĺženie platnosti osvedčenia technika technickej kontroly na rok 2022.

13/12/2021 AKO OVPLYVNIL LOCKDOWN VÝKONNOSŤ STK

Pandémia ochorenia Covid 19 negatívne ovplyvnila všetky oblasti, vrátane technických kontrol. Pre STK bol najhorším rok 2020, tento rok sa však počty
vykonaných kontrol opäť vrátili na predpandemickú úroveň a dokonca ju prekonali. V období prvých jedenástich mesiacov posledného
predpandemického roku 2019 vykonali všetky STK na Slovensku spolu 1.384.019 kontrol, po nástupe pandémie v rovnakom období roku 2020 len 
1.352.840, avšak v tomto roku to bolo už 1.409.179, teda najviac za posledné tri roky. Celkové bilancovanie ešte môže narušiť predvianočný lockdown.
Hoci „služby technickej a emisnej kontroly vozidiel“ patria podľa vyhlášky ÚVZ SR č. 263/2021 V. v. medzi tie, ktoré nie je počas posledného lockdownu
zakázané vykonávať, výkonnosť siete všetkých STK v Slovenskej republike klesla. Kým v 47. týždni (22.11. až 28.11.2021) bolo vykonaných 29.355
technických kontrol, v nasledujúcom 48. týždni (od 29.11. do 05.12.2021) to bolo len 25.877, čo je približne o 12 % menej. O týždeň neskôr (49. týždeň
od 06.12. do 12.12.2021) sme zaznamenali len mierny nárast počtu kontrol na 27.016, úroveň výkonnosti pred lockdownom sa teda zatiaľ dosiahnuť
nepodarilo. 

10/12/2021 INFORMÁCIE MDV SR K OPRAVÁM VOZIDIEL PO VÁŽNYCH DOPRAVNÝCH NEHODÁCH

Vozidlá kategórií M1 a N1 s dátumom prvej evidencie po 01.01.2005, na ktorých prišlo pri dopravnej nehode k poškodeniu hlavných bezpečnostných
prvkov (zavesenie kolies, deformačné zóny, systémy airbagov, riadenie alebo brzdy), budú musieť byť od 01.01.2022 opravované len v opravovniach
spĺňajúcich predpísané podmienky. Po oprave budú musieť úspešne absolvovať technickú kontrolu pravidelnú. Tá bude vykonávaná v bežnom rozsahu,
dodržanie predpísaných postupov opravy nebude jej predmetom. Bude však pri nej potrebné na STK predložiť aj písomné potvrdenie o tom, že oprava
vozidla bola vykonaná podľa informácií a postupov výrobcu vozidla (potvrdenie môže byť vydané ako samostatný doklad, alebo súčasť daňového
dokladu napr. faktúry alebo zákazkového listu). Viac v informáciách k opravám vozidiel po vážnych dopravných nehodách, ktoré MDV SR zverejnilo na
svojej internetovej stránke. Ako alternatívu k predkladaniu písomných potvrdení servisov pripravujeme možnosť zasielať potvrdenia v elektronickej forme
priamo do informačného systému technických kontrol, podmienkou bude registrácia subjektu vykonávajúceho opravy vozidiel v našom systéme.
Podrobnosti zverejníme pred spustením tejto novej funkcie informačného systému.

10/12/2021 INFORMÁCIA MDV SR KU KONVERZII MOTOCYKLOV L3E/L4E-A2 A LE3/L4E-A3

MDV SR zverejnilo na svojej webovej stránke informáciu ku konverzii motocyklov L3e/L4e-A2 a Le3/L4e-A3. Pripomíname, že v súvislosti so zmenou
údajov v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom osvedčení vozidla z dôvodu tejto tzv. inej technickej zmeny na vozidle, sa vykonáva technická
kontrola pravidelná podľa metodického pokynu MDV SR č. 82/2018.

07/12/2021 NOVELIZÁCIE VYKONÁVACÍCH VYHLÁŠOK K ZÁKONU Č. 106/2018 Z. Z.

V Zbierke zákonov boli zverejnené novelizácie vykonávacích vyhlášok k zákonu č. 106/2018 Z. z.:

vyhláška MDV SR č. 462/2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MDV SR č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej
kontroly v znení neskorších predpisov (vyhlásené znenie a záväzné znenie vyhlášky),
vyhláška MDV SR č. 463/2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MDV SR č. 138/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej
kontroly v znení neskorších predpisov (vyhlásené znenie a záväzné znenie vyhlášky),
vyhláška MDV SR č. 464/2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MDV SR č. 139/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly
originality v znení neskorších predpisov (vyhlásené znenie a záväzné znenie vyhlášky).

02/12/2021 NOVELIZÁCIA ZÁKONA Č. 106/2018 Z. Z. V ZBIERKE ZÁKONOV

V Zbierke zákonov bol zverejnený zákon č. 455/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Vyhlásené znenie a záväzné
znenie nového zákona možno nájsť na stránke Slov-Lex.sk. 

01/12/2021 AKTUALIZÁCIA ZOZNAMU KALIBRUJÚCICH OSÔB A ZOZNAMOV SCHVÁLENÝCH ZARIADENÍ

Aktualizovali sme zoznam odborne spôsobilých osôb na kalibráciu meradiel používaných pri technických kontrolách a zoznam zariadení schválených
MDV SR na používanie pri technických kontrolách.

30/11/2021 OCENENIE FEI STU

Naša spoločnosť spolupracuje s viacerými slovenskými technickými vysokými školami a podporuje vzdelávanie budúcich odborníkov v oblasti
automobilovej techniky. Mimoriadne nás preto teší poďakovanie a ocenenie za prínos v tejto oblasti, udelené dekanom Fakulty elektrotechniky a
informatiky (FEI) STU v Bratislave pri príležitosti 80. výročia výchovy inžinierov elektrotechniky a informatiky. Fakulte a jej pracoviskám, najmä Ústavu
automobilovej mechatroniky, s ktorým rozvíjame dlhodobú spoluprácu, želáme ešte mnoho ďalších rokov úspešnej vzdelávacej a vedecko-výskumnej
činnosti!
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24/11/2021 STK MÔŽU OSTAŤ OTVORENÉ

Podľa § 2 ods. 2 písm. q) vyhlášky ÚVZ SR č. 263/2021 V. v. sa nadchádzajúce uzatvorenie prevádzok nevzťahuje na „služby technickej a emisnej
kontroly vozidiel“.

08/11/2021 LEHOTA NA ZAVEDENIE PROTIKORUPČNÉHO MANAŽÉRSTVA NA STK UPLYNIE 20.11.2021

Pripomíname blížiaci sa koniec prechodnej lehoty na zavedenie certifikovaného systému protikorupčného manažérstva (ISO 37001) pre oprávnené
osoby technickej kontroly, oprávnené osoby emisnej kontroly a oprávnené osoby kontroly originality zriadené podľa predpisov platných pred
nadobudnutím účinnosti zákona č. 106/2018 Z. z. Kým pre oprávnené osoby zriaďované už podľa tohto zákona platila povinnosť zaviesť protikorupčné
manažérstvo hneď od začiatku vykonávania svojej činnosti, prevádzkovatelia starších pracovísk mali túto povinnosť odloženú do 20.11.2021. Ako sa
uvádza v § 170 ods. 18 zákona, ak oprávnená osoba zriadená podľa starších predpisov nezavedie certifikovaný systém protikorupčného manažérstva
alebo túto skutočnosť neoznámi príslušnému schvaľovaciemu orgánu, teda okresnému úradu v sídle kraja, do 20.11.2021, oprávnenie zaniká uplynutím
tejto lehoty.

03/11/2021 TERMÍN SKÚŠKY ZO ZNALOSTÍ O VOZIDLÁCH

Ďalší termín skúšky z overenia znalostí o vozidlách podľa § 94 zákona č. 106/2018 Z. z. bude v našom školiacom stredisku 15.11.2021 o 08:30 a o
10:00. Prihlásenie na skúšku je spoplatnené podľa platného cenníka. Podrobnosti o skúške možno nájsť tu.

29/10/2021 PREZENTÁCIA O ODBORNOM DOZORE

Na stránku sme pridali našu prezentáciu o odbornom dozore nad STK z nedávnej konferencie Mobilita na Slovensku - skúšanie, schvaľovanie a kontroly
vozidiel.

25/10/2021 NA ZÁKLADNOM ŠKOLENÍ OD 02.11.2021 SÚ EŠTE VOĽNÉ MIESTA

Ak to protipandemické opatrenia umožnia, základné školenie technikov technickej kontroly sa uskutoční v termíne od 02.11.2021. Prihlásených
účastníkov budeme o prípadných zmenách včas informovať. Na školení sú ešte voľné miesta, stále sa doň možno prihlásiť. Podrobnosti možno nájsť na
našej stránke v sekcii o základných školeniach a opatreniach COVID-19. 

18/10/2021 MYSTERY SHOPING AKO ĎALŠIA METÓDA DOZORU NAD STK

Na minulotýždňovej konferencii Mobilita na Slovensku prezentoval Ing. Juraj Hudec z odboru kontroly, štátneho dozoru a dohľadu Ministerstva dopravy a
výstavby SR použitie mystery shopingu ako nástroja štátneho odborného dozoru nad technickými a emisnými kontrolami. Ing. Hudec, ktorý na
konferencii konštatoval neuspokojivú kvalitu činnosti staníc technickej kontroly a pracovísk emisnej kontroly, a to aj vo vzťahu k výsledkom kontrolnej
činnosti, ako aj v porovnaní s vyspelejšími štátmi EÚ, upozornil, že sa v kontrolnej činnosti aj formou mystery shoppingu bude naďalej intenzívne
pokračovať. So súhlasom autora sme jeho prezentáciu zverejnili na našej webovej stránke.

13/10/2021 NOVÝ VZOR TLAČIVA POTVRDENIA CEMT OD 01.01.2022

Ako na svojej internetovej stránke oznámilo Medzinárodné dopravné fórum Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (ITF OECD), na začiatku
budúceho roka príde ku zmene vzhľadu tlačív dokladov vozidiel, ktoré sú vydávané v súvislosti s multilaterálnou kvótou ECMT. Doklady vydané na
doterajších tlačivách do 31.12.2021 ostanú naďalej v platnosti, avšak všetky novovydávané doklady od 01.01.2022 už budú musieť byť vyhotovené
výhradne na nových vzoroch tlačív. Dotkne sa to aj potvrdení o technickej kontrole na vydanie prepravného povolenia (ECMT), ich doterajšie tlačivá bude
možné na STK používať len do konca tohto roka. Technická služba technickej kontroly preto po 01.01.2022 spätne odkúpi nespotrebované staré tlačivá
zo skladových zásob jednotlivých STK za pôvodnú predajnú cenu. Tlačivá podľa nového vzoru budú na STK distribuované ihneď po schválení
ministerstvom, ešte pred koncom tohto roka.

11/10/2021 KONTROLA VOZIDIEL KATEGÓRIE T ODVODENÝCH OD ŠTVORKOLIEK

Hoci sa tak bez podrobnejších informácií môže zdať, nejde v prípade vozidla na obrázku o chybu, ak je v dokladoch zapísané nie ako terénna štvorkolka
kategórie L7e, ale ako traktor. Schválené bolo skutočne ako traktor (vozidlo kategórie T), hoci konštrukčne vychádza zo štvorkolky. S tým sú pri
technickej kontrole spojené isté špecifiká zhrnuté v našom novom informačnom  dokumente.
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11/10/2021 MÉDIÁ INFORMUJÚ O KORUPČNOM PRÍPADE NA STK

V médiách sa po čase opäť objavili správy o ďalšom rozsiahlom korupčnom prípade odhalenom NAKA na STK, viac napríklad na noviny.sk. Súvis
korupcie ako spoločensky nebezpečného konania so závažnými zámernými porušeniami predpisov technikmi technickej kontroly, na ktorých odhaľovanie
sa pri našom odbornom dozore predovšetkým zameriavame, bude predmetom nášho príspevku na tohtotýždňovej konferencii Mobilita na Slovensku.

08/10/2021 PREČO NIE JE VOĽNÁ SÚŤAŽ V DOHĽADE NAD STK DOBRÝM NÁPADOM

Na stránku sme pridali náš príspevok do diskusie o zavedení voľnej súťaže v dohľade nad STK.

07/10/2021 MINISTERSTVO DOPRAVY SCHVÁLILO TERMÍNY ĎALŠÍCH ŠKOLENÍ ADR A CEMT

MDV SR nám schválilo vypísanie termínov týchto školení v novembri 2021:

rozširovacie školenie na technické kontroly na prepravu nebezpečných vecí (ADR) v termíne od 25.11.2021 do 30.11.2021
rozširovacie školenie na technické kontroly na vydanie prepravného povolenia (CEMT/ECMT) v termíne od 23.11.2021 do 26.11.2021

05/10/2021 INICIATÍVA EÚ KU ZMENE PREDPISOV PRE KONTROLY VOZIDIEL

Európska komisia zverejnila zámer revidovať balík predpisov o technickom stave vozidiel zahŕňajúci smernice 2014/45/EÚ, 2014/46/EÚ a 2014/47/EÚ. K
zámeru možno zaslať spätnú väzbu prostredníctvom internetovej stránky EÚ.

27/09/2021 ZMENA SMERNICE EÚ O KONTROLE TECHNICKÉHO STAVU VOZIDIEL

V Úradnom vestníku EÚ bola zverejnená nová delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2021/1717, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady
2014/45/EÚ o pravidelnej kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel. Predmetom zmeny je zavedenie kontroly systému
eCall a aktualizácia určitých označení kategórií vozidiel. Nová smernica má byť prevzatá členskými štátmi do národnej legislatívy najneskôr do
27.09.2022 a uplatňovaná najneskôr od 20.05.2023.

20/09/2021 KONTROLY TRAKTOROV ODVODENÝCH OD TERÉNNYCH ŠTVORKOLIEK

V poslednej dobe sa objavujú správy o problémoch STK s kontrolami traktorov (vozidiel kategórie T) konštrukčne odvodených od terénnych štvorkoliek
(L7e). Spoločnosť Journeyman Slovakia nám taký traktor zapožičala, aby sme si na ňom mohli niektoré postupy vyskúšať. Zaoberali sme sa napríklad
použitím mobilného zariadenia na meranie spomalenia pri jazdnej skúške. Zistili sme, že jazdnú skúšku možno vykonať bez akýchkoľvek problémov aj na
takýchto vozidlách, na pripevnenie mobilného zariadenia však treba použiť držiak určený pre motocykle. Na podrobnejšom informačnom dokumente ku
kontrolám takýchto vozidiel pracujeme, zverejníme ho čo najskôr.
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13/09/2021 ZÁKLADNÉ ŠKOLENIE TECHNIKOV TECHNICKEJ KONTROLY OD 02.11.2021

Ak to protipandemické opatrenia umožnia, základné školenie technikov technickej kontroly sa uskutoční v termíne od 02.11.2021. Prihlásených
účastníkov budeme o vývoji situácie včas informovať. Podrobnosti možno nájsť na našej stránke v sekcii o základných školeniach a opatreniach COVID-
19. 

07/09/2021 POZVÁNKA NA KONFERENCIU: MOBILITA NA SLOVENSKU - SKÚŠANIE, SCHVAĽOVANIE A KONTROLY VOZIDIEL

Dovoľte, aby sme Vás pozvali na konferenciu s názvom Mobilita na Slovensku - skúšanie, schvaľovanie a kontroly vozidiel, ktorú organizuje TÜV
SÜD Slovakia pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Je nám cťou, že sme sa stali jedným z jej partnerov.

Na konferencii budú odborníci diskutovať o vízii a stratégii EÚ a Slovenska v súvislosti s bezpečnosťou dopravy, o tom, aké sú novinky a legislatívne
zmeny v oblasti skúšania, schvaľovania a kontroly vozidiel. 

Aktuálne témy
Diskusie
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Stretnutia s odborníkmi
Odborné konzultácie
Spoločná večera a networking
Zábavný program až do noci 

INFORMÁCIE 

▸ Termín: 14.10.2021 (09:30 - 24:00 hod.)

▸ Miesto konania: Grandhotel Jasná **** v Demänovskej doline / ONLINE cez videostream

▸ Prednášajúci: Ivan Štefanec – europoslanec | Gerhard Müller – CITA | Ľubomír Moravčík - Ministerstvo dopravy | Martin Hron - TÜV SÜD | Alexandra
Janeková - TÜV SÜD | Jaroslav Olexa - TESTEK... a ďalší odborníci z praxe

VIAC DETAILOV, MOŽNOSŤ UBYTOVANIA & REGISTRÁCIA NA KONFERENCIU

Využite možnosť registrácie a kúpy EARLY BIRD zľavnenej vstupenky do 30.09.2021.

REGISTRUJTE SA NA TOMTO LINKU

 
31/08/2021 OPRAVA CHYBY V METODICKOM POKYNE Č. 36/2021 (KONTROLNÁ POLOŽKA 1.6)

V pôvodne zverejnenom znení metodického pokynu č. 36/2021, ktorý nadobudne účinnosť 01.09.2021, chýbali v novej tabuľke s požiadavkami na
vybavenie ABS v kontrolnej položke 1.6 niektoré vymedzenia skupín vozidiel, ktorých sa požiadavky týkali. Opravené znenie metodického pokynu č.
36/2021, ako aj zmenou dotknuté úplné znenie metodického pokynu č. 48/2018, sme pridali na stránku. Za chybu sa ospravedlňujeme.

26/08/2021 BILANCIA SKÚŠOK Z ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI ZA PRVÝ POLROK 2021

Sériu polročných bilancií uzatvárame prehľadom úspešnosti účastníkov skúšok z odbornej spôsobilosti technikov technickej kontroly.

Skúšky po základnom školení (na získanie kvalifikácie) sa zúčastnilo 79 uchádzačov o kvalifikáciu technika technickej kontroly. Viac ako tri štvrtiny z nich
uspeli už na prvom termíne. Na druhom (prvom opakovanom) termíne uspelo ďalších 15 % účastníkov a na treťom (druhom opakovanom) termíne ďalšie
necelé 4 %. Spolu tak uspelo takmer 95 % účastníkov. Neúspešní, teda takí, ktorí nevyhoveli na prvom, druhom aj treťom termíne, boli len dvaja
účastníci. Zvyšní dvaja účastníci nestihli ukončiť skúšobný proces v prvom polroku 2021 a prenášajú si niektorý z opakovaných termínov do ďalšieho
polroku.

Na  skúškach  po  doškoľovaní  na  predĺženie  platnosti  kvalifikácie  technika  technickej  kontroly  bola úspešnosť  podľa  očakávania  ešte  lepšia.  Zo
102 účastníkov  uspelo  na  prvý  pokus  91  %,  na  druhý  pokus  ďalších 7 %, a na  tretí  pokus  dvaja  (približne 2  %). Neúspešní, teda takí, ktorí by
skúšku nezvládli ani na tretíkrát, neboli v prvom polroku 2021 žiadni. Výsledky oboch typov skúšok sú veľmi podobné roku 2020.

Úplne najlepšie obstáli účastníci skúšok po školeniach zameraných na rozšírenie kvalifikácie technika technickej kontroly. V prvom polroku bolo
vyskúšaných 25 absolventov školenia na technické kontroly na prepravu nebezpečných vecí (ADR), z nich  22 (88 %) uspelo na prvej skúške, zvyšní to
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zvládli na druhý pokus. Zo štyroch skúšaných absolventov školenia na technické kontroly na vydanie prepravného povolenia (ECMT/CEMT) uspeli už na
prvej skúške všetci. 

17/08/2021 ZÁKLADNÉ ŠKOLENIE TECHNIKOV TECHNICKEJ KONTROLY OD 20.09.2021

Ak to protipandemické opatrenia umožnia, základné školenie technikov technickej kontroly sa uskutoční v termíne od 20.09.2021. Prihlásených
účastníkov budeme o vývoji situácie včas informovať. Podrobnosti možno nájsť na našej stránke v sekcii o základných školeniach a opatreniach COVID-
19. 

13/08/2021 V ZABEZPEČENÍ PODMIENOK NA VYKONÁVANIE KONTROLY SA STK NAĎALEJ ZHORŠUJÚ

V sérii pravidelných polročných štatistických prehľadov pokračujeme výsledkami overení plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly na STK.
Ide o ďalšiu z našich inšpekcií akreditovaných podľa normy ISO 17020, zameranú predovšetkým na vybavenie STK meradlami alebo zariadeniami, ich
stavebné usporiadanie a plnenie niektorých administratívnych požiadaviek. Na rozdiel od odborného dozoru, ktorého polročnú bilanciu sme zverejnili
19.07.2021, je overovanie plnenia podmienok vopred ohlásenou inšpekciou, na ktorú sa STK môže dôkladne pripraviť. Bolo by preto odôvodnené
očakávať relatívne dobré výsledky, opak je však pravdou.

Overeniu počiatočného plnenia podmienok podlieha STK v procese zriaďovania (teda ešte pred jej otvorením) alebo existujúca STK, ak ide o jej zmenu
(napr. typu alebo počtu kontrolných liniek). V prvom polroku sme vykonali celkovo 12 overení tohto typu, z nich boli na polovici preverovaných STK
zistené neplnenia podmienok, následne odstránené. V najväčšom počte prípadov sa zistené nesplnenia týkali meradiel a prístrojov, podrobnosti sú
zrejmé z pripojeného diagramu.

Priebežnému overeniu plnenia podmienok podlieha raz za dva roky každá existujúca STK, vykonáva sa na základe ministerstvom dopravy schváleného
a zverejneného plánu. Ak je zistené nesplnenie predpísaných podmienok, STK je povinná ho v lehote do 60 dní odstrániť, hoci prerušiť činnosť kvôli
nemu nemusí. V prvom polroku sme napriek obmedzeniam vyplývajúcim z mimoriadnej situácie kvôli epidémii COVID-19 vykonali 46 takýchto overení, z
nich až na 45 STK (98 %!) boli zistené nesplnenia predpísaných podmienok. Podobne ako pri počiatočných overeniach, aj pri priebežných sa väčšina
zistených nesplnení týkala meradiel a prístrojov, podrobnosti vidno v pripojenom diagrame. Vo všetkých prípadoch prišlo po našom upozornení k
náprave.

Žiaľ, v porovnaní s výsledkami overovaní vykonaných v uplynulých rokoch k žiadnemu zlepšeniu neprišlo, ba práve naopak, situácia sa zhoršila. A to
predovšetkým pri priebežných overeniach, z 82 % podielu neplniacich STK v roku 2019, cez 85 % podiel v roku 2020 až na rekordných 98 % v prvom
polroku 2021.
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12/08/2021 ZMENY KONTROLNÝCH POLOŽIEK PRE BRZDY

S účinnosťou od 01.09.2021 prichádza ku zmene metodického pokynu č. 48/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce sa brzdového
zariadenia (Kontrolné položky skupiny 1). Na stránku sme k tejto zmene pridali

metodický pokyn č. 36/2021, ktorým sa mení a dopĺňa metodický pokyn č. 48/2018,
úplné znenie metodického pokynu č. 48/2018 po zmene,
dôvodovú správu, v ktorej možno nájsť vysvetlenia jednotlivých zmien a doplnení.

19/07/2021 V DODRŽIAVANÍ PREDPISOV SA STK ZLEPŠUJÚ

Nielen na konci, ale aj v polovici kalendárneho roka zvykneme bilancovať niektoré z našich činností. Prvou z oblastí, z ktorej sme spracovali aktuálny
štatistický prehľad, je odborný dozor nad dodržiavaním predpisov technikmi technickej kontroly. Náš odborný dozor, akreditovaný ako inšpekčná činnosť
podľa normy ISO 17020, dopĺňa štátny odborný dozor vykonávaný orgánmi štátnej správy. Zaoberáme sa pri ňom predovšetkým tými najzávažnejšími
porušeniami, ktoré majú priamy vplyv na bezpečnosť prevádzky vozidla. Radíme medzi ne najmä zo strany technika technickej kontroly zjavne zámerné
manipulácie s výsledkom merania alebo hodnotením vozidla pri technickej kontrole.

V prvom polroku 2021 sme vykonali dozor nad 34 rôznymi STK, s využitím analýzy zaznamenaných údajov z meraní a videozáznamov sme skontrolovali
vybrané technické kontroly celkovo 183 na nich pôsobiacich technikov. Zistili a zdokumentovali sme spolu 90 závažných porušení predpisov technikmi
technickej kontroly. Na svedomí ich malo 31 technikov technickej kontroly, teda necelých 17 % z kontrolovaného počtu technikov. K porušeniam prišlo na
13 STK, čo predstavuje 38 % z kontrolovaných STK.

V porovnaní s minulosťou je od roku 2019, kedy sme začali odborný dozor vykonávať, vidno zjavný pozitívny trend. Kým v roku 2019 predstavoval podiel
STK so zistenými závažnými porušeniami predpisov až 76 % z kontrolovaných, o rok neskôr 67 %, avšak v prvom polroku 2021 to bolo už len 38 %.
Domnievame sa, že prvotnou príčinou tohto vývoja je predovšetkým náš odborný dozor spolu so štátnym odborným dozorom. Treba však oceniť tých z
prevádzkovateľov STK, ktorí prestali na svojich STK tolerovať porušovanie predpisov a zaviedli efektívne opatrenia na ich dodržiavanie. Bez ich
spolupráce by takéto zlepšenie nebolo možné dosiahnuť.

V predmete zistených porušení neprišlo oproti minulosti k žiadnym významnejším zmenám. Veľká väčšina zistených porušení predpisov (69 %) sa týkala
manipulácie s meraním alebo hodnotením účinku prevádzkovej brzdy. Približne 17 % predstavovalo nevyznačenie chýb vonkajšieho osvetlenia vozidla

https://testek.sk/images/historicky-vyvoj.jpg
https://testek.sk/PDF/MP_36_2021_TK.pdf
https://testek.sk/PDF/MP_48_Skupina_1_po-zmene_2021.pdf
https://testek.sk/PDF/MP_48_doplnok_2_dovodova_sprava_2021.pdf
https://testek.sk/images/porusenia--2019-2021.jpg


alebo ich nesprávne hodnotenie. Ďalších 11 % odhalených porušení sa týkalo manipulácie s meraním alebo hodnotením účinku parkovacej brzdy.
Zvyšnú malú časť zistení tvorili prípady nesprávneho vyhodnotenia technickej kontroly, zdokumentovania kontroly monitorovacím záznamovým
zariadením alebo posúdenia nesúladu identifikátorov vozidla. Všetky zistenia boli postúpené príslušným orgánom štátnej správy na ďalšie konanie.
Podrobnejšie rozdelenie zistených závažných porušení predpisov je v pripojenom diagrame.

19/07/2021 INFORMÁCIA MDV SR KU ZRUŠENIU NÁLEPIEK

MDV SR pridalo na svoju webovú stránku informáciu ku zrušeniu kontrolných nálepiek.

06/07/2021 SPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2020

K pravidelne zverejňovaným ročným bilanciám činností našej spoločnosti sme pridali správu za rok 2020.

01/07/2021 O KOĽKO SA ZNÍŽIA NÁKLADY NA TECHNICKÚ KONTROLU ZRUŠENÍM NÁLEPIEK?

S účinnosťou od 01.07.2021 prichádza ku zrušeniu kontrolných nálepiek technickej kontroly. Nálepky boli nielen dokladom o platnosti technickej kontroly,
plnili tiež funkciu prostriedku na financovanie nákladov na vývoj a prevádzku celoštátneho informačného systému technických kontrol. Až do 01.07.2021
bol preto prístup do systému a jeho používanie pre STK zdarma, všetky náklady boli hradené z výnosu z predaja kontrolných nálepiek. Od 01.07.2021 sa
situácia mení, nálepky sa rušia a zápis kontroly do systému sa spoplatňuje priamo. Zápis kontroly do systému bude prirodzene v porovnaní s cenou
nálepky lacnejší. Spoplatnenie sa však vzťahuje aj na prípady, kedy sa v minulosti kontrolné nálepky nevydávali, konkrétne zníženie nákladov je možné
vyčísliť, hoci nie jednoduchým porovnaním doterajšej ceny kontrolnej nálepky s novozavedenou cenou za zápis kontroly do systému. Podrobnosti sú
predmetom nášho informačného dokumentu.

29/06/2021 SPOPLATNENIE ZÁPISU KONTROLY DO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU OD 01.07.2021

Od 01.07.2021 nadobudnú účinnosť zmeny v zákone č. 106/2018 Z. z. a nadväzujúcich predpisoch, ktorými sa zruší používanie kontrolných nálepiek
technickej kontroly, emisnej kontroly a kontroly originality. Nálepky sa prestanú pri kontrolách vydávať, kontrolné orgány v cestnej premávke prestanú
nálepky vyžadovať. Okrem toho, že kontrolné nálepky technickej kontroly boli dokladom o platnosti technickej kontroly, plnili tiež funkciu prostriedku na
financovanie nákladov na vývoj a prevádzku celoštátneho informačného systému technických kontrol. Vďaka nálepkám bol prístup do systému a jeho
používanie dosiaľ pre STK zdarma, všetky náklady boli hradené z výnosu z predaja kontrolných nálepiek prevádzkovateľom STK. Od 01.07.2021 sa
situácia zmení, keďže sa nálepky rušia, zápis kontroly do systému sa bude spoplatňovať priamo. Technické podrobnosti spoplatnenia sú predmetom
nášho informačného dokumentu určeného pre prevádzkovateľov STK.

28/06/2021 ZMENY METODICKÝCH POKYNOV V SÚVISLOSTI SO ZRUŠENÍM KONTROLNÝCH NÁLEPIEK

V súvislosti so zrušením kontrolných nálepiek od 01.07.2021 sme na stránku pridali novelizácie dotknutých metodických pokynov ministerstva dopravy:

metodický pokyn č. 31/2021, ktorým sa mení metodický pokyn č. 25/2018, upravujúci spôsob vykonávania skúšok z odbornej spôsobilosti
technikov technickej kontroly (úplné znenie metodického pokynu po zmene),
metodický pokyn č. 32/2021, ktorým sa mení metodický pokyn č. 46/2018, na vyznačovanie výsledku technickej kontroly vozidla (úplné znenie
metodického pokynu po zmene),
metodický pokyn č. 33/2021, ktorým sa mení metodický pokyn č. 44/2018 na vykonávanie technických kontrol pravidelných, zvláštnych,
administratívnych a opakovaných technických kontrol (úplné znenie metodického pokynu po zmene).

24/06/2021 PREZENTÁCIE Z NEDÁVNEHO WORKSHOPU NA STK

Medzi publikácie sme pridali prezentácie z nedávneho workshopu NA STK

Situácia v oblasti vzdelávania technikov technickej kontroly
Skúsenosti z praktického výkonu dozoru na STK 2019 – 2021
Mobilná aplikácia mSTK - časté otázky a chyby pri jej používaní

21/06/2021 TERMÍN SKÚŠKY ZO ZNALOSTÍ O VOZIDLÁCH

Ďalší termín skúšky z overenia znalostí o vozidlách podľa § 94 zákona č. 106/2018 Z. z. bude v našom školiacom stredisku 07.07.2021 o 08:30 a o
10:00. Prihlásenie na skúšku je spoplatnené podľa platného cenníka. Podrobnosti o skúške možno nájsť tu.

04/06/2021 MINISTERSTVO DOPRAVY SCHVÁLILO TERMÍN ZÁKLADNÉHO ŠKOLENIA TECHNIKOV TECHNICKEJ KONTROLY

MDV SR schválilo ďalší turnus základného školenia, uskutoční sa v termíne od 19.07.2021 do 30.07.2021.. Podrobnosti možno nájsť v sekcii Školenia a
skúšky.

31/05/2021 ZMENA METODICKÉHO POKYNU PRE KONTROLY HISTORICKÝCH VOZIDIEL
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Dňom 01.06.2021 nadobudne účinnosť metodický pokyn MDV SR č. 14/2021, ktorým sa novelizuje metodický pokyn č. 62/2018 upravujúci technické
kontroly zvláštne historických vozidiel. Jeho úplné znenie po zmene sme pridali na stránku. Po novom sa vybavenie týchto vozidiel nefunkčným
zvláštnym výstražným svietidlom nebude považovať za chybu.

21/05/2021 KURZ ODBORNEJ PRÍPRAVY NA SKÚŠKU Z OVERENIA ZNALOSTÍ O VOZIDLÁCH V JÚNI 2021

TESTEK, a.s. v spolupráci s Ústavom automobilovej mechatroniky (ÚAMT) FEI STU otvára kurz odbornej prípravy na skúšku z overenia znalostí o
vozidlách v termíne od 14.06.2021 do 25.06.2021.

Podľa § 90 ods. 3 zákona č. 106/2018 Z. z. musí fyzická osoba, ktorej má byť udelené osvedčenie technika technickej kontroly, technika emisnej kontroly,
technika kontroly originality alebo technika montáže plynových zariadení, okrem iného disponovať znalosťami o vozidlách. Znalosti sa preukazujú
zápisnicou zo skúšky z overenia znalostí o vozidlách podľa § 94 zákona alebo dokladom o vzdelaní z absolvovaného učebného odboru alebo študijného
odboru, ktorý je oslobodený od skúšky (zoznam je uvedený v prílohe č. 7 vyhlášky č. 137/2018 Z. z.).

Odborná príprava síce nie je povinná, pri príprave na skúšku z overenia znalostí o vozidlách sa však javí ako mimoriadne efektívna. Podobne, ako pri
iných produktoch v oblasti vzdelávania, aj pri odbornej príprave meriame jej kvalitu. Jedným zo sledovaných ukazovateľov je úspešnosť jej absolventov
na skúške. Napríklad v prvom polroku 2020 uspelo na skúške 87,50 % absolventov našej odbornej prípravy. Z uchádzačov, ktorí odbornú prípravu
neabsolvovali, uspelo len 48,60 %.

Účasť na odbornej príprave (okrem skúšky) je otvorená aj pre záujemcov, ktorí neplánujú kariéru v oblasti kontroly vozidiel alebo montáže plynových
zariadení. Skladba prednášaných oblastí zahŕňajúcich napr. konštrukciu vozidiel, mechaniku, dynamiku, pohonné jednotky alebo vozidlovú elektroniku,
umožní absolventom zvýšiť šance nájsť si uplatnenie v technických alebo technicko-administratívnych profesiách v automobilovom priemysle,
autoopravárenstve alebo predaji vozidiel a náhradných dielov.

Aktualizácia: Kapacita je naplnená, v prípade pretrvávajúceho záujmu otvoríme ďalší kurz v najbližšom voľnom termíne.

20/05/2021 ZMENA POSTUPU PRI KONTROLE KVAPALINOVÝCH BŔZD, PLYNOVÝCH POHONOV A HLAVOVÝCH OPIEROK

MDV SR vydalo dvojicu metodických pokynov pre technické kontroly, ktoré nadobudnú účinnosť 01.06.2021. Na stránku sme pridali:

Metodický pokyn č. 12/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Metodický pokyn č. 53/2018, ktorým sa ustanovujú kontrolné položky týkajúce sa podvozku
a jeho príslušenstva (Kontrolné položky skupiny 6); úplné znenie metodického pokynu č. 53/2018 po zmene a informačný dokument
(dôvodovú správu) ku zmenám.

Metodický pokyn č. 11/2021 na vykonávanie kontrol brzdových sústav vozidiel kategórií M1, N1, L5e a L7e na valcových skúšobniach bŕzd; nový
metodický pokyn ruší a nahrádza doterajší metodický pokyn č. 72/2018 a prináša mnohé zmeny v postupoch skúšky kvapalinových systémov
bŕzd, napríklad

mení sa hmotnosť používaná pri priamom výpočte účinku prevádzkovej brzdy na najväčšiu celkovú prípustnú hmotnosť vozidla tak,
ako je to pri vzduchotlakových systémoch bŕzd,
mení sa minimálny časový úsek na vykonanie merania z pôvodných 15 s na 10 s,
definuje sa spôsob kontroly pre dvojité ovládanie bŕzd v prípade výcvikového vozidla autoškoly a vozidiel s upraveným ovládaním pre
telesne postihnutých,
zavádza sa povinnosť mať na vozidle zapnuté stretávacie svetlá počas merania na valcovej skúšobni bŕzd,
zavádza sa nové členenie článkov pre zvýšenie prehľadnosti textu metodického pokynu,
upravuje sa spôsob vyznačenia informácií o skúške bŕzd do protokolu o technickej kontrole,
upravuje sa postup pri vyhodnotení súmernosti pôsobenia, resp. povinnosť merania oboch kolies nápravy súčasne,
definuje sa oblasť merania kolísania brzdnej sily a jeho vyhodnotenia podľa najväčšej dosiahnutej brzdnej sily na náprave, 
upravuje sa možnosť kontroly parkovacej brzdy mimo valcovej skúšobne, okrem pokusu o rozbeh bude možné použiť aj svah o sklone
aspoň  20  %.

Vzhľadom na rozsah zmien je pre technikov technickej kontroly nevyhnutne potrebné sa s novým metodickým pokynom podrobne oboznámiť, a to ešte
pred dátumom nadobudnutia účinnosti!

Aktualizácia 31.05.2021: Prišlo k oprave chýb v metodickom pokyne č. 11/2021 

13/05/2021 EURÓPSKY PARLAMENT SCHVÁLIL SPRÁVU O IMPLEMENTÁCII OPATRENÍ PRI KONTROLÁCH VOZIDIEL

Európsky parlament schválil Správu o vykonávaní aspektov bezpečnosti cestnej premávky v rámci balíka opatrení o technickom stave vozidiel  (tzv.
„Roadworthiness Package“) zahŕňajúceho smernice 2014/45/EÚ (technické a emisné kontroly), 2014/46/EÚ (doklady vozidiel) a 2014/47/EÚ (cestné
technické kontroly). Smernice boli do slovenského práva transponované zákonom č. 106/2018 Z. z. s účinnosťou od 20.05.2018. Európsky parlament v
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správe okrem iného Európsku komisiu vyzýva, aby na základe dát z dopravných nehôd a analýzy nákladov a prínosov posúdila možnosť zaviesť so
záväznosťou pre všetky členské štáty EÚ povinné technické kontroly aj pre malé motocykle a ľahké prípojné vozidlá. V SR tieto vozidlá technickým
kontrolám od roku 2018 nepodliehajú.

29/04/2021 MINISTERSTVO DOPRAVY SCHVÁLILO TERMÍN ZÁKLADNÉHO ŠKOLENIA TECHNIKOV TECHNICKEJ KONTROLY

Najbližšie základné školenie technikov technickej kontroly sa uskutoční v termíne od 24.05.2021. Doškoľovací kurz, ktorý bol pôvodne plánovaný v
termíne od 31.05.2021 do 02.06.2021, bude kvôli základnému školeniu presunutý na náhradný termín 07.06.2021 až 09.06.2021. Viac informácií v
sekcii školenia a skúšky našej stránky.

23/04/2021 PREDĹŽENIE PLATNOSTI PREHLIADOK TACHOGRAFOV KVÔLI COVID-19

V súvislosti s pretrvávajúcim výskytom ochorenia COVID-19 sa od 06.03.2021 uplatňuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/267, na
základe ktorého sa predlžuje platnosť pravidelných prehliadok tachografov vykonaných v termíne od  01.09.2020 do 30.06.2021 o 10 mesiacov odo dňa,
keď by sa inak mali vykonať. Podrobnosti v informačnom dokumente. Ide o preventívne opatrenie, pokiaľ by sa museli zatvoriť dielne na tachografy z
dôvodu COVID-19. 

Výnimka sa netýka vozidiel

pokiaľ ešte nebola vykonaná periodická prehliadka
s nezaplombovaným tachografom
s nezaplombovaným snímačom pohybu
s poškodenou overovacou značkou
s nečitateľným alebo nezaplombovaným štítkom z periodickej prehliadky
s nefunkčným alebo poškodeným tachografom
pokiaľ rozmer kolesa hnacej nápravy je iný ako je na štítku
pokiaľ vozidlo nie je vybavené štítkom alebo dokladmi podľa príslušnej kontrolnej položky
pokiaľ sa zistí manipulácia s tachografom, jeho snímačom pohybu alebo prítomnosť takéhoto manipulačného zariadenia
pokiaľ EČV a VIN vozidla v tachografe sú iné ako v dokladoch vozidla
pokiaľ hodnoty na štítku sú iné ako hodnoty v tachografe

13/04/2021 NOVELIZÁCIA ZÁKONA Č. 106/2018 Z. Z. OD 13.04.2021

13.04.2021 bol zverejnený a súčasne nadobudol účinnosť zákon č. 132/2021 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva
dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 v cestnej doprave. Ku zmenám okrem iného prišlo aj v zákone č. 106/2018
Z. z., z nich sa STK a kontrolných technikov týkajú tieto

povinnosť zavedenia systému protikorupčného manažérstva certifikovaného podľa ISO 37001 sa pre STK zriadené do 20.05.2018 odkladá o 6
mesiacov, teda najneskoršie do 20.11.2021,
platnosť osvedčenia technika technickej kontroly, ktorá uplynie do troch mesiacov od odvolania krízovej situácie, sa predlžuje o šesť mesiacov (dopĺňa
doterajšie ustanovenie, podľa ktorého sa šesťmesačné predĺženie vzťahuje na osvedčenia, ktorých platnosť uplynie počas krízovej situácie),
platnosť povolenia na zriadenie STK, ktorá uplynie do troch mesiacov od odvolania krízovej situácie, sa predlžuje o šesť mesiacov (dopĺňa doterajšie
ustanovenie, podľa ktorého sa šesťmesačné predĺženie vzťahuje na povolenia, ktorých platnosť uplynie počas krízovej situácie),
platnosť povolenia na zriadenie STK nad rámec existujúcej siete, ktorá uplynie do troch mesiacov od odvolania krízovej situácie, sa predlžuje o šesť
mesiacov (dopĺňa doterajšie ustanovenie, podľa ktorého sa trojmesačné predĺženie vzťahuje na povolenia, ktorých platnosť uplynie počas krízovej
situácie).

12/04/2021 TERMÍN SKÚŠKY ZO ZNALOSTÍ O VOZIDLÁCH

Ďalší termín skúšky z overenia znalostí o vozidlách podľa § 94 zákona č. 106/2018 Z. z. bude v našom školiacom stredisku 14.04.2021 o 08:30.
Prihlásenie na skúšku je spoplatnené podľa platného cenníka. Podrobnosti o skúške možno nájsť tu.

06/04/2021 ZÁKLADNÉ ŠKOLENIE TECHNIKOV TECHNICKEJ KONTROLY OD 19.04.2021

Ak to protipandemické opatrenia umožnia, základné školenie technikov technickej kontroly sa uskutoční v termíne od 19.04.2021. Prihlásených
účastníkov budeme o prípadných zmenách včas informovať. Na školení sú ešte voľné miesta, stále sa doň možno prihlásiť. Podrobnosti možno nájsť na
našej stránke v sekcii o základných školeniach a opatreniach COVID-19. 

01/04/2021 MOBILNÁ APLIKÁCIA TESTEK EXPERT

Prostredníctvom služby Google Play sme zverejnili aplikáciu TESTEK expert pre mobilné zariadenia s operačným systémom Android, určenú
predovšetkým pre odborníkov pôsobiacich v oblasti cestných vozidiel. Mobilná aplikácia ponúka funkcie pre načítanie chybovej pamäte elektronických
systémov vozidla cez OBD a meranie pozdĺžnej dynamiky vozidiel pri jazdnej skúške. Nová aplikácia je ďalším z výsledkov výskumu a vývoja v
spolupráci  s Ústavom automobilovej mechatroniky FEI STU. Nadväzuje na nedávne úspešné zavedenie mobilných zariadení s podobnými funkciami do
praxe pri technických kontrolách na STK. S využitím našich dlhoročných skúseností z oblasti skúšok a kontrol vozidiel sme mobilnú aplikáciu spolu s jej
webovou stránkou koncipovali tak, aby bola vhodným a užitočným nástrojom použiteľným odborníkmi napríklad pri znaleckej činnosti alebo testoch a
skúškach vozidiel, avšak nevylučujeme ani jej využitie širšou motoristickou verejnosťou alebo automobilovými nadšencami. Viac informácií v dokumente.

30/03/2021 ZMENA ZÁKON Č. 106/2018 Z. Z. V PRIPOMIENKOVOM KONANÍ

http://testek.sk/index.php?lang=sk&menuid=434&submenuid=435
https://testek.sk/PDF/Informacia_ku_kontrole_tachografov_na_TK_pocas-COVID-19.pdf
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/132/20210413
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/106/
https://testek.sk/files/testek--cennik-VIII-20.pdf
https://testek.sk/index.php?lang=sk&menuid=434&submenuid=520
https://testek.sk/?lang=sk&menuid=434&submenuid=435
https://testek.sk/?lang=sk&menuid=434&submenuid=551
https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.deletech.brzna&gl=SK
https://testek.sk/PDF/Mobilna_aplikacia_TESTEK_expert.pdf
https://testek.sk/images/TE-1.jpg


Do medzirezortného pripomienkového konania bol zaradený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v
cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (LP/2021/141).

29/03/2021 ZMENA PRI OZNAMOVANÍ KALIBRÁCIE

S účinnosťou od 01.04.2021 sa mení postup, ktorým odborne spôsobilá osoba na kalibráciu oznamuje technickej službe technickej kontroly plánované
vykonávanie kalibrácie, viac tu.

22/03/2021 STK MÔŽU NAĎALEJ OSTAŤ OTVORENÉ AJ PODĽA NOVEJ VYHLÁŠKY ÚVZ SR

Podľa § 1 ods. 2 písm. q) vyhlášky ÚVZ SR č. 131/2021 V. v. sa povinné uzatvorenie prevádzok od 22.03.2021 nevzťahuje na „služby technickej a
emisnej kontroly vozidiel“.

04/03/2021 STK MÔŽU OSTAŤ OTVORENÉ AJ PO 08.03.2021

Podľa § 1 ods. 2 písm. q) vyhlášky ÚVZ SR č. 98/2021 V. v. sa povinné uzatvorenie prevádzok od 08.03.2021 nevzťahuje na „služby technickej a emisnej
kontroly vozidiel“.

02/03/2021 ZÁKLADNÉ ŠKOLENIE TECHNIKOV TECHNICKEJ KONTROLY

Ak to protipandemické opatrenia umožnia, základné školenie technikov technickej kontroly sa uskutoční v termíne od 15.03.2021. Prihlásených
účastníkov budeme o vývoji situácie včas informovať. Podrobnosti možno nájsť na našej stránke v sekcii o základných školeniach a opatreniach COVID-
19. 

25/02/2021 ZMENA PRI INŠPEKCIÁCH PLYNOVÝCH NÁDRŽÍ CNG

01.03.2021 nadobúda účinnosť vyhláška MDV SR č. 85/2021 Z. z. meniaca a dopĺňajúca vyhlášku MDV SR č. 140/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti v oblasti montáže plynových zariadení. Okrem iného sa do § 34 ods. 1 písm. a) vyhlášky dopĺňa druhá časť vety týkajúca sa vykonania
pravidelnej inšpekcie nádrže na stlačený zemný plyn CNG (súvisí s kontrolnou položkou 6.1.3. časť C). Jeho nové znenie je:

„Pravidelnej inšpekcii plynovej nádrže na stlačený zemný plyn (CNG) podliehajú všetky vozidlá v lehote štyroch rokov po prvom prihlásení vozidla do
evidencie a potom periodicky v štvorročných lehotách; ak ide o vozidlo, ktoré podlieha technickej kontrole pravidelnej prvýkrát v lehote do štyroch rokov
po prvom prihlásení do evidencie, musí byť pravidelná inšpekcia plynovej nádrže vykonaná prvýkrát pred touto technickou kontrolou pravidelnou.“

Podľa informácie z ministerstva musí byť na základe tohto ustanovenia vykonaná pravidelná inšpekcia nádrže CNG iba na vozidlách tých kategórii, ktoré
podliehajú technickej kontrole pravidelnej v lehote do štyroch rokov po prvom prihlásení do evidencie v súlade s § 47 ods. 1 písm. a) a b) vyhlášky MDV
SR č. 137/2018 Z. z., teda napríklad M1 alebo N1. Vozidlá ostatných kategórií podliehajú technickej kontrole v iných lehotách, preto sa na ne táto
povinnosť nevzťahuje, ide napríklad o nákladné automobily nad 3,5 t, autobusy, vozidla taxislužby a autoškoly a pod. Rovnako sa neaplikuje ani v
prípade dovozu jednotlivého vozidla kategórie M1 alebo N1, od ktorého prvej evidencie neuplynuli 4 roky, pretože v rámci príslušného správneho konania
nemusí byť podrobené technickej kontrole pravidelnej, absolvuje len technickú kontrolu administratívnu; následne ďalšej technickej kontrole pravidelnej
už bude predchádzať inšpekcia nádrže CNG. Výsledkom inšpekcie nádrže je vystavenie protokolu a označenie nádrže inšpekčnou nálepkou podľa
vzorov uvedených vo vyhláške MDV SR č. 140/2018 Z. z.

24/02/2021 PRED ŠKOLENIAMI TESTUJEME NA COVID-19

Na bezpečnosti a zdraví účastníkov školení a skúšok organizovaných našou spoločnosťou nám záleží. Aby sme opäť o čosi znížili riziko šírenia infekcie,
poskytujeme im respirátory a pri viacdňových akciách aj testujeme na ochorenie COVID-19. Aktuálne opatrenia pri školeniach a skúškach počas krízovej
situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 možno nájsť tu.
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12/02/2021 ŠTATISTICKÉ PREHĽADY INŠPEKCIÍ STK ZA ROK 2020

Podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/45/EÚ zodpovedá za vykonávanie pravidelných kontrol technického stavu vozidiel priamo každý
členský štát EÚ aj vtedy, ak možnosť vykonávania kontrol delegoval na súkromné subjekty. Štáty preto majú povinnosť efektívne dohliadať na všetky
subjekty vykonávajúce technické kontroly (STK) tak, aby bolo zabezpečené dodržiavanie predpisov a najmä správnosť posúdenia technického stavu
vozidla. V Slovenskej republike je dodržiavanie predpisov prevádzkovateľmi STK a technikmi technickej kontroly preverované príslušnými orgánmi štátnej
správy spolu s technickou službou technickej kontroly. Činnosti technickej služby spadajúce do tejto oblasti sú akreditované ako inšpekcie podľa normy
ISO 17020. Štatistický prehľad ich výsledkov za rok 2020 je predmetom nášho nového dokumentu.

 

10/02/2021 ŠTATISTICKÉ PREHĽADY STK A TECHNICKÝCH KONTROL ZA ROK 2020

Nielen počty STK, technických kontrol a technikov technickej kontroly sú predmetom nášho veľkého štatistického prehľadu STK a technických kontrol za
rok 2020. Nájdete v ňom aj mnoho ďalších grafov, tabuliek a dát, vrátane hodnotenia vozidiel, najčastejších chýb vozidiel alebo výsledkov skúšok
technikov technickej kontroly.

05/02/2021 KONČIACA LEHOTA NA ZAVEDENIE SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA PROTI KORUPCII NA STK PODĽA ISO 37001

Dňa 20.05.2021 nadobudne účinnosť povinnosť všetkých oprávnených osôb technickej kontroly mať zavedený certifikovaný systém protikorupčného
manažérstva podľa ISO 37001. Dokladom o zavedení systému je certifikát vydaný certifikačným orgánom na to oprávneným Slovenskou národnou
akreditačnou službou. Ak oprávnená osoba nezavedie certifikovaný systém protikorupčného manažérstva alebo túto skutočnosť neoznámi príslušnému
schvaľovaciemu orgánu do 20.05.2021, podľa § 170 ods. 18 zákona č. 106/2018 Z. z. oprávnenie uplynutím tejto lehoty zaniká.

27/01/2021 ZMENY METODICKÝCH POKYNOV PRE POSTUPY TECHNICKEJ SLUŽBY
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MDV SR vydalo dvojicu metodických pokynov, ktorými novelizovalo niektoré doterajšie predpisy upravujúce niektoré postupy technickej služby. Na
stránku sme pridali:

metodický pokyn č. 1/2021, ktorým sa mení a dopĺňa metodický pokyn č. 104/2018 na počiatočné a priebežné overenie plnenia podmienok na
vykonávanie technickej kontroly (úplné znenie metodického pokynu po zmene),

metodický pokyn č. 3/2021, ktorým sa mení a dopĺňa metodický pokyn č. 109/2018, ktorým sa stanovuje postup na overenie spôsobilosti odborne
spôsobilých osôb na kalibráciu zariadení používaných pri technickej kontrole a požiadavky na odborne spôsobilé osoby a osoby vykonávajúce
kalibrácie v mene odborne spôsobilých osôb na kalibráciu zariadení používaných pri technických kontrolách (úplné znenie metodického pokynu po
zmene).

22/01/2021 POZASTAVENÉ VYKONÁVANIE SKÚŠOK DO 07.02.2021

Ako nás informovalo ministerstvo dopravy a výstavby, kvôli opatreniam vlády SR v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sa predbežné zastavenie
vykonávania skúšok z odbornej spôsobilosti technikov technickej kontroly predlžuje do 07.02.2021.

21/01/2021 STK MÔŽU OSTAŤ OTVORENÉ AJ PO 27.01.2021

Podľa § 1 ods. 2 písm. q) vyhlášky ÚVZ SR č. 13/2021 V. v. sa povinné uzatvorenie prevádzok od 27.01.2021 nevzťahuje na „služby technickej a emisnej
kontroly vozidiel“.

20/01/2021 POROVNANIE VÝSLEDKOV MERANÍ SPOMALENIA APLIKÁCIOU MSTK

Na stránku sme pridali nový článok o výsledkoch porovnávacích meraní spomalenia vozidla medzi našou mobilnou aplikáciou mSTK a decelerometrom
Inventure XL meter. Mobilná aplikácia mSTK, ktorú vyvíjame spoločne s ÚAMT FEI STU, je určená výlučne na účely vykonávania technických kontrol na
STK. Jej použitie je naviazané na celoštátny informačný systém technických kontrol, bez prístupu doň ju nie je možné použiť. Čoskoro však
prostredníctvom služby Google Play sprístupníme aj v článku spomínanú aplikáciu TESTEK expert s obdobnými funkciami a algoritmami, určenú na
využitie širšou odbornou verejnosťou. Merania spomalenia našou aplikáciou sa týkali aj nedávne odborné príspevky v zborníkoch z medzinárodných
konferencií 2019 6th International Conference on Advanced Control Circuits and Systems (ACCS) & 2019 5th International Conference on New
Paradigms in Electronics & information Technology (PEIT) a 2020 Cybernetics & Informatics (K&I).

18/01/2021 AKTUALIZÁCIA DOKUMENTOV K OVEROVANIU PLNENIA PODMIENOK NA STK

Aktualizovali sme tieto dokumenty k overovaniu plnenia podmienok na STK:

(5.1.2021) Vzor žiadosti o počiatočné overenie (zmena STK)

(11.1.2021) Technologické vybavenie STK podľa § 20 vyhlášky MDV SR č. 137/2018 Z. z. a vybrané požiadavky naň kladené, ktoré budú
preverované pri počiatočnom aj priebežnom overení plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly

(16.1.2021) Informácia k priebežnému overeniu plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly

(17.1.2021) Inšpekčné činnosti technickej služby technickej kontroly podľa zákona č. 106/2018 Z. z.: overovanie počiatočného plnenia podmienok,
priebežné overovanie plnenia podmienok a odborný dozor

07/01/2021 NAJČASTEJŠIE PORUŠENIA PREDPISOV PRI KONTROLE BŔZD V ROKU 2020

Pri vykonávaní odborného dozoru nad technickými kontrolami a STK máme vždy na zreteli jeho primárny účel – zabezpečiť, aby sa technické kontroly
vykonávali korektne a v súlade s predpismi, a tým prispieť k vyššej bezpečnosti vozidiel v cestnej premávke. Veríme, že rovnaký cieľ s nami zdieľa
podstatná časť prevádzkovateľov STK a technikov technickej kontroly. Prevenciu považujeme v porovnaní s represiou za omnoho účinnejší nástroj na
dosiahnutie tohto cieľa. Preto sa dlhodobo snažíme metódy našej práce a odhalené nekalé praktiky niektorých technikov technickej kontroly komunikovať
s odbornou verejnosťou. A to nielen pravidelnými prednáškami na školeniach a konferenciách, ale aj formou informačných dokumentov. Predmetom
najnovšieho, ktorý sme na stránku pridali, sú najčastejšie porušenia predpisov pri meraní na valcových skúšobniach bŕzd v poslednom období.

04/01/2021 DO 24.01.2021 SÚ ŠKOLENIA A SKÚŠKY TECHNIKOV POZASTAVENÉ
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Kvôli opatreniam vlády SR v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sa doškoľovanie technikov technickej kontroly pôvodne plánované v termíne od
11.01.2021 presúva na nový, dosiaľ neurčený termín. Nový termín bude prihláseným účastníkom oznámený ihneď, akonáhle bude známy. Ako nás
informovalo ministerstvo dopravy a výstavby SR, z rovnakých dôvodov bolo až do 24.01.2021 predbežne zastavené vykonávanie skúšok z odbornej
spôsobilosti technikov technickej kontroly.

01/01/2021 STK MÔŽU OSTAŤ OTVORENÉ AJ PO 01.01.2021

Podľa § 1 ods. 2 písm. q) vyhlášky ÚVZ SR č. 77/2020 V. v. sa povinné uzatvorenie prevádzok od 01.01.2021 nevzťahuje na „služby technickej a emisnej
kontroly vozidiel“.
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