
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

 

 

Metodický pokyn č. 69/2018, 

ktorým sa upravuje vykonávanie technických kontrol na vozidlách uvedených v § 1 ods. 

5 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

 

Článok 1 

Predmet 

 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa 

ustanovenia § 136 ods. 2 písm. a) tridsiatehoôsmeho bodu zákona č. 106/2018 Z. z. 

o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 

„zákon“) vydáva metodický pokyn, ktorým sa upravuje postup staníc technickej kontroly 

(STK) v Slovenskej republike pri vykonávaní technických kontrol vozidiel 

a) Ministerstva obrany Slovenskej republiky a rozpočtových organizácií a príspevkových 

organizácií v jeho pôsobnosti. 

b) Ozbrojených síl Slovenskej republiky. 

c) Vojenského spravodajstva. 

d) Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a jeho rozpočtových organizácií 

a príspevkových organizácií. 

e) Policajného zboru. 

f) Zboru väzenskej a justičnej stráže. 

g) Slovenskej informačnej služby. 

h) Hasičského a záchranného zboru. 

i) Hasičských jednotiek určených na základe dohody Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky s ich vlastníkmi. 

j) Tvoriace mobilizačné rezervy, ktoré nie sú prihlásené do evidencie vozidiel1) 

ktoré nie sú prihlásené do evidencie vozidiel a na ktoré sa podľa § 1 ods. 5 zákona tento 

zákon nevzťahuje.  

 

Článok 2 

Postup pri technickej kontrole 

(1) Povinnosť prevádzkovateľa vozidla podľa § 45 ods. 1 písm. b) prvého bodu zákona 

sa na vozidlá uvedené v čl. 1 nevzťahuje. Na žiadosť ich prevádzkovateľa však možno 

na týchto vozidlách vykonať ktorýkoľvek z druhov technickej kontroly podľa § 107 ods. 2 

zákona. 

 

(2) Pri technickej kontrole vozidiel uvedených v čl. 1 sa postupuje podľa zákona 

a platných všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na vykonanie zákona, ako aj 

podľa platných metodických pokynov schválených a vydaných ministerstvom. Kontrola 

a posúdenie technického stavu vozidla, jeho systémov, komponentov alebo samostatných 

technických jednotiek a povinnej výbavy vozidla sa vykoná vo všetkých kontrolných 

                                                 
1) § 114 a 115 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov. 



položkách stanovených metodickými pokynmi, ktoré sa vzťahujú na kontrolované vozidlo 

s ohľadom na jeho kategóriu, spôsob použitia alebo konštrukčné riešenie. 

 

(3) Pred začatím technickej kontroly musí prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla 

predložiť doklady podľa osobitného predpisu2), alebo, ak neboli tieto doklady k vozidlu 

vydané, potom inú dokumentáciu obsahujúcu technické údaje vozidla.  

 

(4) Podľa druhu vykonanej technickej kontroly a hodnotenia technického stavu vozidla 

sa vozidlu pridelia príslušné doklady o vykonaní technickej kontroly podľa § 111 zákona. 

(Poznámka: Vrátane kontrolnej nálepky a osvedčenia o technickej kontrole, ak je vozidlo 

hodnotené ako spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.) 

 

Článok 3 

Účinnosť 

Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť dňa 20. mája 2018. 

 

 

Peter Varga, MBA, MSc. 

generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy 

a pozemných komunikácií ministerstva 

 

                                                 
2) § 46 vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137//2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti v oblasti technickej kontroly . 


