
     
                                         

Informácia k priebežnému overeniu plnenia podmienok na vykonávanie 

technickej kontroly 

 

 

Spoločnosť TESTEK, a.s. ako technická služba technickej kontroly je podľa § 74 ods. 1 písm. b) 
zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „zákon“) povinná vykonávať u oprávnených osôb technickej kontroly najneskôr raz za 
dva roky pravidelné priebežné overenie plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly (ďalej len 
„priebežné overenie“) a o výsledku spracovať správu. 

Oprávnená osoba technickej kontroly je podľa § 86 ods. 1 písm. d) zákona povinná umožniť 
technickej službe technickej kontroly vykonanie priebežného overenia a znášať náklady spojené 
s overením. 

 Priebežné overenie sa vykonáva podľa § 3 vyhlášky MDV SR č. 137/2018 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly (ďalej len „vyhláška“), na základe plánu priebežných 
overení. 

Podľa § 3 ods. 2 vyhlášky priebežné overenie zahŕňa kontrolu: 

a) priestorového vybavenia stanice technickej kontroly podľa § 19 vyhlášky, 
b) rozmerov kontrolných liniek stanice technickej kontroly a ich brán platných v čase udelenia oprávnenia 

na vykonávanie technickej kontroly, 
c) prítomnosti zariadení technologického vybavenia stanice technickej kontroly podľa § 20 vyhlášky, 
d) schválenia zariadení technologického vybavenia, ak schváleniu podľa § 10 vyhlášky podliehajú, 
e) plnenia požiadaviek ustanovených na zariadenia technologického vybavenia, ktoré schváleniu 

nepodliehajú, 
f) mobility zariadení technologického vybavenia, ak ide o mobilnú stanicu technickej kontroly, 
g) funkčnosti zariadení technologického vybavenia, 
h) overenia a kalibrácie zariadení technologického vybavenia, ak overeniu a kalibrácii podliehajú, 
i) dodržania nasmerovania komponentov monitorovacieho záznamového zariadenia zhotovujúcich 

snímky, 
j) správneho lokálneho ukladania videozáznamu z monitorovacieho záznamového zariadenia, 
k) platnosti kontroly detektorov úniku plynu, 
l) plnenia minimálnych požiadaviek na riadenie kvality podľa § 21, vyhlášky 
m) súladu stavu zásob tlačív dokladov, kontrolných nálepiek a pečiatok so stavom vedeným v evidencii. 
 

 Oprávneným osobám technickej kontroly dávame do pozornosti najmä zoznam technologických 
zariadení, ktorými musia byť stanice technickej kontroly podľa zákona a vyhlášky vybavené, ako 
aj požiadavky na ne kladené. Osobitne upozorňujeme tiež na skutočnosť, že pracovníci oddelenia 
overovania inšpekčného útvaru spoločnosti TESTEK, a.s. budú pri priebežnom overovaní okrem iného 
overovať aj minimálne požiadavky na riadenie kvality stanice technickej kontroly, ktoré je povinné mať 
zavedené v súlade s § 21 vyhlášky. 

 Po vykonaní priebežného overenia technická služba technickej kontroly vystaví správu 
z priebežného overenia podľa stavu zisteného v deň overenia. Oprávnená osoba technickej kontroly má 
na odstránenie a preukázanie odstránenia prípadných neplnení podmienok 30 dní. Cena za vykonanie 
priebežného overenia je uvedená v aktuálnom cenníku. 
 
 Aktualizácia 16.01.2019: Tie STK, ktoré v pláne na rok 2019 uvedené nie sú, podstúpia prvé 
priebežné overovanie v roku 2020. 
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