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MDPT SR

Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Metodický pokyn č. 10/2008,

ktorým sa upravuje vykonávanie technických kontrol

na vozidlách uvedených v § 3 ods. 5 zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov 

Článok I

Predmet

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), týmto 
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) Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vrátane ním určených rozpočtových organizácií a príspevkových 
organizácií,

d) Policajného zboru,

e) Zboru väzenskej a justičnej stráže,

f) Železničnej polície,

g) Slovenskej informačnej služby,

h) Hasičského a záchranného zboru,

i) tvoriacich mobilizačné rezervy, ktoré nie sú prihlásené do evidencie vozidiel,

na ktoré sa podľa § 3 ods. 5 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na 
pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon“) uvedený zákon nevzťahuje. 

Článok II

Postup pri technickej kontrole

(1) Povinnosť prevádzkovateľa vozidla podľa § 21 ods. 1 písm. b) zákona sa na vozidlá uvedené v čl. I
nevzťahuje. Na žiadosť ich prevádzkovateľa však možno na týchto vozidlách vykonať ktorýkoľvek z druhov 
technickej kontroly podľa § 49 ods. 2 zákona.

(2) V prípade technickej kontroly vozidla uvedeného v čl. I sa pri zápise vozidla do automatizovaného 
informačného systému osobitne zaznamená skutočnosť, že ide o vozidlo podľa § 3 ods. 5 zákona, a to výberom 
označenia prislúchajúceho prevádzkovateľovi vozidla zo zoznamu preddefinovaného v informačnom systéme.
Zoznam označení je uvedený v prílohe. Prevádzkovateľ vozidla sa určí podľa údajov uvedených v predloženom
osvedčení o evidencii alebo inom obdobnom doklade vozidla.

(3) Pri technickej kontrole vozidiel uvedených v čl. I 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 
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kontrolných úkonoch stanovených osobitným predpisom1), ktoré sa vzťahujú na kontrolované vozidlo s ohľadom 
na jeho kategóriu, spôsob použitia alebo konštrukčné riešenie, okrem kontrolného úkonu č. 801 (Emisná 
kontrola).

(4) Podľa druhu vykonanej technickej kontroly a hodnotenia technického stavu vozidla sa vozidlu pridelia 
príslušné doklady o vykonaní technickej kontroly podľa § 52 zákona. (Poznámka: Vrátane kontrolnej nálepky 
a osvedčenia o technickej kontrole, ak je vozidlo hodnotené ako spôsobilé na premávku na pozemných 
komunikáciách.)

Článok III

Účinnosť

Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť dňa 1. mája 2008.

Ing. Ivan Kúdela v. r.
zastupujúci generálny riaditeľ

                                               
1) Metodický pokyn číslo 11521 – 2100 / 06 zo dňa 21.11.2006, ktorým sa stanovuje rozsah kontrolných úkonov 
vykonávaných pri technických kontrolách vozidiel, v znení neskorších predpisov
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Príloha k metodickému pokynu č. 10/2008

Označenia druhu evidencie vozidla v automatizovanom informačnom systéme 
technickej kontroly vozidiel

Druh evidencie vozidla:
(text zobrazovaný užívateľovi systému)

Kód v databáze systému:
(priradený automaticky)

Poznámka:

ODI PZ bez príznaku
všetky vozidlá s osvedčením 
o evidencii vydaným príslušným 
ODI PZ a evidenčným číslom

Ministerstvo obrany SR 1

vozidlá MO SR vrátane
rozpočtových organizácií a 
príspevkových organizácií v jeho 
pôsobnosti

ozbrojené sily SR 2

Ministerstvo vnútra SR 3

vozidlá MV SR vrátane
rozpočtových organizácií a 
príspevkových organizácií ním 
určených

Policajný zbor 4
Zbor väzenskej a justičnej stráže 5
Železničná polícia 6
Slovenská informačná služba 7
Hasičský a záchranný zbor 8

mobilizačné rezervy 9
identifikované podľa označenia 
„P222“ pri údaji o vlastníkovi 
vozidla v osvedčení o evidencii

iné 10

napr. jednotlivo dovezené vozidlo 
pred prihlásením do evidencie, 
vozidlo vyradené z evidencie 
a pod.


