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Metodický pokyn 

na vyznačovanie výsledku technickej kontroly vozidla a na evidenciu podpisových vzorov kontrolných 

technikov a vzorových odtlačkov pečiatok používaných pri technických kontrolách 

 

zmenený a doplnený: dodatkom č. 1 účinným od 13.4.2007, dodatkom č. 2 účinným od 1.8.2007,  

dodatkom č. 3 účinným od 1.6.2009, metodickým pokynom 38/2014 účinným od 15.9.2014 a metodickým 

pokynom 71/2015 účinným od 1.1.2016 

 

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa 

ustanovení § 99 písm. m) 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 vydáva tento 

metodický pokyn, ktorým sa upravuje postup pri vyznačovaní výsledku technickej kontroly vozidla a pri 

evidencii identifikačných údajov staníc technickej kontroly a ich kontrolných technikov. 

 

1. Predmet 

 

Metodický pokyn upravuje vyznačovanie výsledku technickej kontroly vozidla na tlačivách Protokol 

o technickej kontrole vozidla (ďalej len „protokol o TK“), Osvedčenie o technickej kontrole (ďalej len 

„osvedčenie o TK“) a na kontrolných nálepkách používaných pri technických kontrolách v staniciach technickej 

kontroly (ďalej len „STK“) v Slovenskej republike. Metodický pokyn ďalej upravuje spôsob vyznačovania 

údajov do evidenčných listov STK a ďalšej manipulácie s nimi. 

 

Poznámka: Vyznačované znaky a údaje sú v ďalšom texte uvedené v úvodzovkách. Samotné vyznačovanie sa 

vykonáva bez úvodzoviek. Niektoré vyznačované textové údaje sú pre zvýraznenie uvádzané veľkým písmom. 

Samotné vyznačovanie do tlačív dokladov je možné i malým písmom, ak použitie veľkého písma nevyplýva 

priamo z charakteru textu. 

 

2. Protokol o technickej kontrole vozidla 

 

2.1 Spôsob vyznačovania 

 

2.1.1 Stanovené údaje okrem podpisov a odtlačkov pečiatok sa na protokol vyznačujú informačným 

systémom prostredníctvom počítačovej tlačiarne. Údaje vyznačené na oboch výtlačkoch s identickým 

označením série a evidenčného čísla protokolu o TK sa musia zhodovať. 

2.1.2 Údaj uvedený v časti 2.2.1 generuje a vyznačuje informačný systém. Údaje uvedené v častiach 2.2.2 až 

2.2.14 vyznačuje informačný systém podľa údajov doň vložených administratívnym pracovníkom alebo 

kontrolným technikom pred pristavením vozidla na kontrolnú linku. Údaje uvedené v častiach 2.2.15 až 

2.2.23 vyplývajú zo skutočností zistených na vozidle na kontrolnej linke, pričom údaje uvedené v časti 

2.2.16 sú vyznačované informačným systémom automaticky a údaje v častiach 2.2.15 a 2.2.17 až 2.2.23 

sú vyznačované informačným systémom na základe údajov doň vložených kontrolným technikom po 

vykonaní všetkých predpísaných kontrolných úkonov. Údaje uvedené v častiach 2.2.24 a 2.2.25 



vyznačuje kontrolný technik na výtlačok protokolu o TK ručne. Údaj uvedený v časti 2.2.26 vyznačuje 

na výtlačok protokolu o TK prevádzkovateľ alebo vodič vozidla pri jeho preberaní. 

2.1.3 Protokol o TK sa považuje za vydaný, ak bol v informačnom systéme uzatvorený a uložený. Dodatočné 

vyznačovanie údajov do vydaných protokolov o TK nie je prípustné okrem ručne vyznačovaných 

údajov podľa bodov 2.2.24 až 2.2.26. Oprava a doplnenie údajov uvedených na vydanom protokole 

o TK je možná len spôsobom podľa častí 2.4 a 2.5. 

 

2.2 Vyznačované údaje 

 

Do jednotlivých rubrík protokolu o TK sa údaje vyznačujú nasledovne: 

2.2.1 Kód protokolu: Vyznačuje sa kód v celkovej dĺžke 24 znakov, zložený z piatich častí navzájom 

oddelených znakom „-“: 

a) prvá časť kódu je tvorená identifikačným číslom STK a skladá sa zo štyroch číslic, 

b) druhá časť kódu je tvorená kódom kontrolného technika a skladá sa z troch číslic, 

c) tretia časť kódu je tvorená poradovým číslom protokolu o TK prideleným informačným systémom 

a skladá sa z piatich číslic. Pri vyznačovaní protokolov o TK sa na STK začína protokolom o TK 

číslo 00001 a končí číslom 99999, pričom sled pridelených poradových čísel musí byť neprerušený. 

Po vyčerpaní čísla 99999 sa začína číslovanie protokolov o TK znovu od čísla 00001,  

d) štvrtá časť kódu je tvorená označením dátumu vykonania technickej kontroly a skladá sa zo šiestich 

číslic. Prvá dvojica číslic označuje deň, druhá dvojica mesiac a tretia dvojica rok dátumu (napr. údaj 

„010206“ pre 1. február 2006), 

e) piata časť kódu je tvorená označením času vykonania technickej kontroly (uzavretia a uloženia 

protokolu o TK do informačného systému) a skladá sa zo šiestich číslic. Prvá dvojica číslic označuje 

hodinu, druhá dvojica minútu a tretia dvojica sekundu času (napr. údaj „140530“ pre 14 hod. 05 

min. 30 s.), 

2.2.2 Druh kontroly / kód: Vyznačuje sa kód tvorený jedným až dvomi znakmi zodpovedajúcimi 

vykonanému druhu technickej kontroly. Kód je tvorený znakom, prípadne znakmi: 

a) „N“ pri technickej kontrole pravidelnej, 

b) „Z“ pri technickej kontrole zvláštnej, 

c) „A“ pri technickej kontrole administratívnej, 

d) „R“ pri technickej kontrole na prepravu nebezpečných vecí, 

e) „S“ pri technickej kontrole na vydanie prepravného povolenia, 

f) „OX“ pri opakovanej technickej kontrole, pričom znak X je totožný s kódom prislúchajúcim druhu 

pôvodnej technickej kontroly, ku ktorej bola opakovaná technická kontrola vykonaná (napr. „ON“ 

pri opakovanej technickej kontrole k technickej kontrole pravidelnej). 

2.2.3 Značka vozidla: Vyznačuje sa obchodné meno výrobcu vozidla (napr. „ŠKODA“) uvedené v osvedčení 

o evidencii vozidla (ďalej len „OEV“).  

2.2.4 Obchodný názov vozidla: Vyznačuje sa obchodný názov vozidla (napr. „FABIA“) uvedený v OEV. 

2.2.5 Typ vozidla / variant / verzia: Vyznačujú sa typ vozidla, jeho variant a verzia v uvedenom poradí a 

navzájom oddelené znakmi „ / “ (napr. „SEAZFX0 / 1F / M5“) tak, ako sú uvedené v OEV. 

2.2.6 Výrobné číslo karosérie (nadstavby): Vyznačuje sa výrobné číslo karosérie (nadstavby) uvedené 

v OEV, ak je odlišné od identifikačného čísla vozidla VIN (bod 2.2.7). Údaj sa nevyznačuje, ak nie je 

uvedený v OEV. 

2.2.7 VIN: Vyznačuje sa identifikačné číslo vozidla VIN (napr. „TMBPF16Y823499907“) uvedené v OEV. 

2.2.8 Identifikačné číslo motora (typ): Vyznačuje sa identifikačné číslo motora (spravidla označenie typu 

motora, napr. „AKL“) uvedené v OEV. 



2.2.9 Druh vozidla / kategória: Vyznačuje sa druh vozidla a jeho kategória v uvedenom poradí a navzájom 

oddelené znakom „ / “ tak, ako sú uvedené v OEV. Údaje sa vyberajú z číselníka informačného 

systému. Ako druh vozidla sa vyznačuje základný druh vozidla podľa osobitného predpisu1) 

s prípadným spresnením. Ak sa údaj kategórie vozidla v číselníku nenachádza z dôvodu zmeny 

označenia kategórie, vyberie sa ekvivalentné označenie podľa osobitného predpisu2). (Príklad 

vyznačených údajov: „NÁKLADNÝ AUTOMOBIL SKRIŇOVÝ / N2“.) 

2.2.10 Evidenčné číslo vozidla: Vyznačuje sa evidenčné číslo vozidla uvedené v OEV, pričom za skupinou 

písmen označujúcich okres bezprostredne nasleduje skupina ostatných znakov (napr. „BA001AA“). 

2.2.11 Dátum kontroly: Vyznačuje sa deň, mesiac a rok vykonania technickej kontroly v uvedenom poradí 

dvomi dvojicami a jednou štvoricou číslic oddelenými znakom „.“ (napr. „01.02.2006“). Dátum musí 

byť zhodný s dátumom tvoriacim štvrtú časť kódu protokolu (bod 2.2.1 d)). 

2.2.12 Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): Vyznačuje sa deň, mesiac a rok prvej evidencie vozidla 

v uvedenom poradí podľa OEV dvomi dvojicami a jednou štvoricou číslic oddelenými znakom „.“ 

(napr. „21.06.2004“). Ak je v OEV uvedený namiesto dátumu prvej evidencie rok výroby, vyznačí sa 

jednou štvoricou číslic ten (napr. „2004“). 

2.2.13 Dátum prvej evidencie vozidla v SR: Vyznačuje sa deň, mesiac a rok prvej evidencie vozidla v SR 

v uvedenom poradí podľa OEV dvomi dvojicami a jednou štvoricou číslic oddelenými znakom „.“ 

(napr. „21.06.2004“). 

2.2.14 Adresa / sídlo miesta výkonu kontroly na mobilnom pracovisku: V prípade vykonania technickej 

kontroly na mobilnom pracovisku sa vyznačuje bližšia identifikácia miesta, na ktorom bola vykonaná 

(napr. „AREÁL AGRO S.R.O., STUPAVSKÁ 50, MALACKY“). 

2.2.15 Chyby na vozidle: Vyznačujú sa trojmiestne kódy kontrolných úkonov, v ktorých boli pri technickej 

kontrole na vozidle zistené chyby. V poli označenom písmenom „A“ sa vyznačujú kódy kontrolných 

úkonov so zistenou ľahkou chybou, v poli označenom písmenom „B“ kódy kontrolných úkonov so 

zistenou vážnou chybou a v poli označenom písmenom „C“ kódy kontrolných úkonov so zistenou 

nebezpečnou chybou. V prípade zistenia viacerých chýb v tom istom kontrolnom úkone sa kód 

kontrolného úkonu vyznačí len do poľa prislúchajúceho najzávažnejšej z nich. V každom z polí je 

možný zápis do dvoch stĺpcov, pričom sa údaje vyznačujú postupne po riadkoch najprv do ľavého a 

následne do pravého stĺpca. 

2.2.16 Brzdné sily a účinok bŕzd: Informačný systém na základe údajov prenesených z valcovej skúšobne bŕzd 

automaticky vyznačuje: 

a) namerané veľkosti brzdných síl prevádzkovej brzdy v (kN) na každom kolese, na ktoré 

prevádzková brzda pôsobí; údaje sa uvádzajú po nápravách od najprednejšej, pričom každej 

náprave prislúcha jeden riadok (napr. „1 Bv L:10,5 P:10,0 kN“, kde číslica „1“ označuje prvú 

nápravu v poradí, reťazec znakov „Bv“ brzdnú silu prevádzkovej brzdy, znak „L“ ľavú stranu a „P“ 

pravú stranu, „10,5“ je veľkosť sily na ľavom kolese nápravy a „10,0“ veľkosť sily na pravom 

kolese nápravy), 

b) nameranú veľkosť ovládacej sily v (N), alebo osobitne pre každú nápravu nameranú veľkosť 

brzdného tlaku prevádzkovej brzdy, pri ktorom boli merané sily vyznačované podľa písm. a) a 

maximálneho brzdného tlaku v (kPa) (napr. v prípade merania sily „Fo 100 N“, kde reťazec znakov 

„Fo“ označuje ovládaciu silu, „100“ je veľkosť nameranej ovládacej sily, alebo v prípade merania 

tlaku „1 po 300  350 kPa“, kde číslica „1“ označuje prvú nápravu v poradí a reťazec znakov „po“ 

brzdný tlak, „300“ je veľkosť brzdného tlaku a „350“ veľkosť maximálneho brzdného tlaku), 

c) namerané veľkosti brzdných síl parkovacej brzdy v (kN) na každom kolese, na ktoré parkovacia 

brzda pôsobí; údaje sa uvádzajú po nápravách od najprednejšej, pričom každej náprave prislúcha 

jeden riadok a blokovanie kolesa sa vyznačuje znakom „B“ (napr. „2 Bp L:17,5B P:16,0 kN“, kde 

číslica „2“ označuje druhú nápravu v poradí, reťazec znakov „Bp“ brzdnú silu parkovacej brzdy, 

znak „L“ ľavú stranu a „P“ pravú stranu, „17,5“ je veľkosť sily na ľavom kolese nápravy, pričom 

znak „B“ znamená, že koleso blokovalo, a „16,0“ veľkosť sily na pravom kolese nápravy). 

Ak ide o druh technickej kontroly, pri ktorej neboli príslušné hodnoty merané (administratívna, zvláštna 

alebo opakovaná nezahŕňajúca kontrolné úkony skupiny 200), ak ide o technickú kontrolu vykonávanú 

                                                 
1) § 3 zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov 
2) príloha č. 1 zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov 



v mobilnej stanici technickej kontroly, alebo ak vozidlo nie je vybavené brzdovou sústavou, ktorej 

účinok by bolo možné skontrolovať na valcovej skúšobni bŕzd (napr. vozidlá kategórií O1 a O2), potom 

sa údaje uvedené pod písm. a) až c) nevyznačia. Ak konštrukcia vozidla neumožňuje vykonať meranie 

na valcovej skúšobni bŕzd, postupuje sa pri vyznačovaní podľa ustanovení osobitných predpisov.3) 

2.2.17 Údaj o spôsobilosti vozidla na premávku: Vyznačuje sa pod predtlačený text „Vozidlo je na premávku 

na pozemných komunikáciách:“ podľa hodnotenia technického stavu vozidla textom „SPÔSOBILÉ“, 

„DOČASNE SPÔSOBILÉ“ alebo „NESPÔSOBILÉ“. 

2.2.18 Ďalšie záznamy STK: Vyznačuje sa: 

a) slovný opis druhu kontroly zodpovedajúci kódu popísanému v časti 2.2.2 (napr. „TK 

PRAVIDELNÁ“ v prípade kódu „N“, „TK ZVLÁŠTNA“ v prípade kódu „Z“, „TK 

ADMINISTRATÍVNA“ v prípade kódu „A“, „TK NA PREPR. NEBEZP. VECÍ“ v prípade kódu 

„R“, „TK NA VYDANIE PREPR. POVOLENIA“ v prípade kódu „S“, „OPAKOVANÁ TK K TK 

PRAVIDELNEJ“ v prípade kódu „ON“ atď.), 

b) bližšie slovné vysvetlenie k zisteným chybám, ak je potrebné, 

c) slovný údaj o neuskutočnení niektorých predpísaných meraní, ak konštrukčné riešenie vozidla 

neumožnilo ich vykonanie, 

d) vykonané kontrolné úkony alebo skupiny kontrolných úkonov, ak ide o technickú kontrolu 

zvláštnu, napr. „VYKONANÉ KONTROLNÉ ÚKONY SKUPINY 100 A KONTROLNÝ ÚKON 

628“ alebo „VYKONANÉ KONTROLNÉ ÚKONY SKUPÍN 100 A 200“, 

e) iné skutočnosti, ktoré boli pri technickej kontrole zistené a je potrebné ich oznámiť držiteľovi 

(vlastníkovi) vozidla, 

f) iné údaje stanovené platnými predpismi. 

2.2.19 Teplota varu brzdovej kvapaliny (°C): Vyznačuje sa nameraná teplota varu brzdovej kvapaliny v (°C) 

(napr. „175“), ak je jej meranie súčasťou technickej kontroly. Ak vozidlo nemá kvapalinovú brzdovú 

sústavu, alebo bod varu nebolo možné odmerať z iného dôvodu, vyznačí sa text „NEM.“ 

2.2.20 Stav počítadla prejdenej vzdialenosti: Vyznačuje sa stav počítadla prejdenej vzdialenosti v (km) zistený 

pri technickej kontrole (napr. „180000 km“). Ak vozidlo nemá počítadlo prejdenej vzdialenosti, alebo 

jeho stav nebolo možné zistiť z iných dôvodov, vyznačí sa text „NEZIST.“ 

2.2.21 Séria a evidenčné číslo prideleného Osvedčenia o technickej kontrole a kontrolnej nálepky: Vyznačuje 

sa séria a evidenčné číslo prideleného osvedčenia o TK a séria, identifikácia vyhotovenia („i“ pre 

vnútornú alebo „o“ pre vonkajšiu) a evidenčné číslo pridelenej kontrolnej nálepky v uvedenom poradí 

za sebou, pričom oba údaje sú oddelené čiarkou a medzerou (napr. „SKA000001, SKAi000002“, kde 

SKA000001 je číslo osvedčenia o TK a SKAi000002 je číslo vnútornej kontrolnej nálepky). Ak nie je 

pridelené osvedčenie o TK, uvedie sa namiesto jeho série a čísla text „BEZ OSV.“. Ak nie je pridelená 

kontrolná nálepka, uvedie sa namiesto jej série a čísla text „BEZ NAL.“. (príklad vyznačenia v prípade, 

ak bolo vydané osvedčenie o TK, ale nebola vydaná kontrolná nálepka: „SKA000001, BEZ NAL.“).  

2.2.22 Druh nasledujúcej kontroly: Vyznačuje sa text „PRAVIDELNÁ“, ak je vozidlo pri technickej kontrole 

hodnotené ako spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách. Vyznačuje sa text 

„OPAKOVANÁ“, ak je vozidlo pri technickej kontrole hodnotené ako dočasne spôsobilé alebo 

nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách. Žiaden údaj sa nevyznačuje v prípade 

technickej kontroly zvláštnej alebo opakovanej technickej kontroly ku technickej kontrole zvláštnej, 

pričom neoprávnený dodatočný zápis sa znemožní vyznačením reťazca znakov „XXXXXXXX“. 

2.2.23 Lehota platnosti: Vyznačuje sa deň, mesiac a rok uplynutia lehoty platnosti technickej kontroly 

v uvedenom poradí dvomi dvojicami a jednou štvoricou číslic oddelenými znakom „.“ (napr. 

                                                 
3) bod 3 písm. d) metodického pokynu č.j.: 11523 – 2100 / 06 zo dňa 21. 11. 2006 na vykonávanie kontrol 

brzdových sústav vozidiel kategórií L1e, L2e, L3e, L4e a L6e pri technických kontrolách, bod 3 písm. c) 

metodického pokynu č.j.: 11524 – 2100 / 06 zo dňa 21. 11. 2006 na vykonávanie kontrol brzdových sústav 

vozidiel kategórií M1, N1, L5e a L7e pri technických kontrolách, čl. III bod 3 metodického pokynu č. 79/2011 na 

vykonávanie kontrol brzdových sústav vozidiel kategórií M1 s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nad 

3,5 t, M2, M3, N2, N3, O3 a O4 na valcových skúšobniach bŕzd pri technických kontrolách vozidiel a čl. IV 

metodického pokynu č. 33/2007 na vykonávanie kontrol brzdových sústav vozidiel kategórií T a R pri 

technických kontrolách v staniciach technickej kontroly 



„01.02.2008“). Žiaden údaj sa nevyznačuje v prípade technickej kontroly zvláštnej alebo opakovanej 

technickej kontroly ku technickej kontrole zvláštnej, alebo v prípade hodnotenia vozidla ako 

nespôsobilého na premávku na pozemných komunikáciách pri ostatných druhoch technických kontrol, 

pričom neoprávnený dodatočný zápis sa znemožní vyznačením reťazca znakov „XXXXXXXX“.  

2.2.24 Kód, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky kontrolného technika, ktorý kontrolu vykonal: Vyznačuje 

sa kód a priezvisko kontrolného technika, ktorý technickú kontrolu vykonal. Kontrolný technik svojim 

podpisom a odtlačkom jemu pridelenej pečiatky používanej pri technických kontrolách potvrdí 

správnosť všetkých údajov uvedených na protokole o TK, vrátane tých, ktoré vyznačil administratívny 

pracovník. 

2.2.25 Kód, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky kontrolného technika vedúceho STK alebo zástupcu 

vedúceho STK: Údaje sa vyznačujú iba v prípade hodnotenia vozidla ako nespôsobilého na premávku 

na pozemných komunikáciách. Vyznačuje sa kód a priezvisko kontrolného technika, ktorý je súčasne 

vedúcim STK alebo zástupcom vedúceho STK. Vedúci STK alebo zástupca vedúceho STK svojim 

podpisom a odtlačkom jemu pridelenej pečiatky používanej pri technických kontrolách potvrdí 

oboznámenie sa so všetkými údajmi uvedenými na protokole o TK a v odôvodnených prípadoch tiež 

preverí ich správnosť. 

2.2.26 Podpis prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla, ktorým potvrdzuje oboznámenie sa so 

skutočnosťami zistenými pri kontrole: Prevádzkovateľ alebo vodič vozidla, ktorý prevzal protokol o 

TK, potvrdí svojim podpisom oboznámenie sa so skutočnosťami zistenými pri kontrole. Ak 

prevádzkovateľ alebo vodič odmietne podpísať, kontrolný technik uvedie rukou, písacím strojom, 

počítačovou tlačiarňou alebo odtlačkom pečiatky do rubriky „Ďalšie záznamy STK“ (bod 2.2.18) text 

„PREVÁDZKOVATEĽ (resp. VODIČ) ODMIETOL PODPÍSAŤ OBOZNÁMENIE ...“ a odovzdá 

protokol o TK vedúcemu STK alebo zástupcovi vedúceho STK, ktorý tento záznam osobitne podpíše. 

 

Poznámka:  

V prípade vozidiel s dokladmi vydanými pred 1.3.2005 sú zdrojom údajov vyznačovaných do protokolu 

o TK podľa častí 2.2.3 až 2.2.9 príslušné rubriky technického preukazu a OEV.  

 

2.3 Opis protokolu o technickej kontrole vozidla 

 

2.3.1 Na požiadanie vlastníka alebo držiteľa vozidla vyhotoví STK opis protokolu o TK z technickej 

kontroly, ktorú vykonala. Jeden výtlačok opisu sa uloží k pôvodnému protokolu o TK na STK, druhý 

výtlačok opisu na tlačive s identickým označením série a evidenčného čísla protokolu o TK sa odovzdá 

žiadateľovi. 

2.3.2 Opis protokolu o TK sa vyhotoví vyznačením údajov pôvodného protokolu o TK na tlačivo protokolu 

o TK. Na vykonanie opisu protokolu o TK sa použije príslušná funkcia informačného systému. 

Prítomnosť vozidla na STK pri vykonávaní opisu protokolu o TK nie je potrebná. 

2.3.3 Opis protokolu o TK musí byť označený textom „OPIS“ za kódom protokolu (bod 2.2.1). V záhlaví 

protokolu o TK sa vyznačí text: „ZA SPRÁVNOSŤ OPISU (meno osoby, ktorá opis vystavila), DŇA 

...........“ a pripojí sa vlastnoručný podpis osoby, ktorá opis vystavila, a odtlačok pečiatky používanej pri 

technických kontrolách. 

 

2.4 Doplnenie údajov na vydanom protokole o technickej kontrole 

 

2.4.1 Doplnenie údajov na vydanom protokole o TK sa vykoná, ak sa zistí, že údaje uvedené v rubrike 

„Ďalšie záznamy STK“ (bod 2.2.18) sú nesprávne alebo neúplné. Údaje uvedené v iných rubrikách 

protokolu o TK nemožno po jeho vydaní dopĺňať. 

2.4.2 Doplnenie údajov na vydanom protokole o TK je možné vykonať do 30 kalendárnych dní od vydania 

pôvodného protokolu o TK. 

2.4.3 Nový protokol o TK sa vyhotoví vyznačením údajov pôvodného protokolu o TK na tlačivo protokolu 

o TK s príslušne doplnenými údajmi v rubrike „Ďalšie záznamy STK“ (bod 2.2.18). Na doplnenie 



údajov na vydanom protokole o TK sa použije príslušná funkcia informačného systému. Prítomnosť 

vozidla na STK pri dopĺňaní údajov nie je potrebná. 

2.4.4 Doplnený údaj v rubrike „Ďalšie záznamy STK“ protokolu o TK musí začínať dátumom, kedy bol údaj 

doplnený a kódom a priezviskom kontrolného technika, ktorý údaj doplnil. Za priezviskom kontrolného 

technika nasleduje samotný doplnený údaj. Dátum, kód a priezvisko kontrolného technika generuje 

a vyznačuje informačný systém. 

2.4.5 Údaje v rubrike „Ďalšie záznamy STK“ protokolu o TK po doplnení musia zodpovedať stavu, v akom 

bolo vozidlo pri technickej kontrole. Doplnenie údajov na vydanom protokole o TK nemožno využiť na 

zaznamenanie zmien vozidla vykonaných po predmetnej technickej kontrole (napr. montáž spájacieho 

zariadenia alebo ochranného rámu). 

2.4.6 Ak doplnenie údajov na vydanom protokole o TK nemôže vykonať kontrolný technik, ktorý vykonal 

pôvodnú technickú kontrolu, doplní ich a protokol v jeho zastúpení podpíše a označí odtlačkom 

pečiatky (bod 2.2.24) vedúci alebo zástupca vedúceho STK. 

2.4.7 Jeden výtlačok nového protokolu o TK s doplnenými údajmi sa uloží na STK. Druhý výtlačok na 

tlačive s identickým označením série a evidenčného čísla protokolu o TK odovzdá kontrolný technik 

prevádzkovateľovi alebo vodičovi vozidla namiesto výtlačku pôvodného protokolu o TK, ktorý od neho 

preberie. Bez prebratia pôvodného protokolu o TK nemôže byť nový protokol o TK s doplnenými 

údajmi odovzdaný prevádzkovateľovi alebo vodičovi vozidla. Výtlačok pôvodného protokolu o TK 

vrátený prevádzkovateľom alebo vodičom vozidla a výtlačok pôvodného protokolu o TK uložený na 

STK sa zaradia medzi tlačivá na skartáciu. 

 

2.5 Oprava údajov na vydanom protokole o technickej kontrole 

 

2.5.1 Oprava údajov na vydanom protokole o TK sa vykoná, ak sa zistí, že údaje uvedené v rubrike „VIN“ 

(bod 2.2.7), v rubrike „Chyby na vozidle“ (bod 2.2.15), v rubrike „Ďalšie záznamy STK“ (bod 2.2.18) 

alebo v rubrike „Stav počítadla prejdenej vzdialenosti“ (bod 2.2.20) sú nesprávne alebo neúplné. Údaje 

uvedené v iných rubrikách protokolu o TK nemožno po jeho vydaní opravovať. 

2.5.2 Opravu údajov na vydanom protokole o TK je možné vykonať v deň vydania pôvodného protokolu 

o TK. 

2.5.3 Nový protokol o TK sa vyhotoví vyznačením údajov pôvodného protokolu o TK na tlačivo protokolu 

o TK s príslušne zmenenými údajmi v rubrikách podľa bodu 2.5.1. Na opravu údajov na vydanom 

protokole o TK sa použije príslušná funkcia informačného systému „Storno a kópia protokolu“. 

Prítomnosť vozidla na STK pri oprave údajov nie je potrebná. 

2.5.4 Údaje v rubrike „Chyby na vozidle“ (bod 2.2.15) je možné len dopĺňať. Nemožno meniť alebo zmazať 

zapísané pôvodné chyby na vozidle. 

2.5.5 V rubrike „Ďalšie záznamy STK“ musí byť uvedený text „Oprava protokolu č.:“ nasledovaný kódom 

pôvodného protokolu. Tento údaj generuje a vyznačuje informačný systém. 

2.5.6 Ak opravu údajov na vydanom protokole o TK nemôže vykonať kontrolný technik, ktorý vykonal 

pôvodnú technickú kontrolu, opravu vykoná a protokol v jeho zastúpení podpíše a označí odtlačkom 

pečiatky (bod 2.2.24) vedúci alebo zástupca vedúceho STK. 

2.5.7 Jeden výtlačok nového protokolu o TK s opravenými údajmi sa uloží na STK. Druhý výtlačok na 

tlačive s identickým označením série a evidenčného čísla protokolu o TK odovzdá kontrolný technik 

prevádzkovateľovi alebo vodičovi vozidla namiesto výtlačku pôvodného protokolu o TK, ktorý od neho 

preberie. Bez prebratia pôvodného protokolu o TK nemôže byť nový protokol o TK s opravenými 

údajmi odovzdaný prevádzkovateľovi alebo vodičovi vozidla.. Výtlačok pôvodného protokolu o TK 

vrátený prevádzkovateľom alebo vodičom vozidla a výtlačok pôvodného protokolu o TK uložený na 

STK sa zaradia medzi tlačivá na skartáciu. 

 

 

 

 



 

3. Osvedčenie o technickej kontrole 

 

3.1 Spôsob vyznačovania 

 

3.1.1 Stanovené údaje okrem podpisov a odtlačkov pečiatok sa na osvedčenie o TK vyznačujú informačným 

systémom prostredníctvom počítačovej tlačiarne. 

3.1.2 Údaje vyznačované do osvedčenia o TK sa musia zhodovať s údajmi vyznačenými do protokolu o TK 

z technickej kontroly, pri ktorej bolo osvedčenie o TK vydané. Údaje môžu byť preberané 

prostredníctvom informačného systému z údajov doň vložených podľa časti 2.3. 

 

3.2 Vyznačované údaje 

 

Do jednotlivých rubrík osvedčenia o TK sa údaje vyznačujú nasledovne: 

3.2.1 Značka, obchodný názov vozidla: Vyznačujú sa údaje vyznačené do rubrík protokolu o TK „Značka 

vozidla“ (bod 2.2.3) a „Obchodný názov vozidla“ (bod 2.2.4) v uvedenom poradí a navzájom oddelené 

medzerou (napr. „ŠKODA FABIA“).  

3.2.2 Typ / variant / verzia: Vyznačuje sa údaj vyznačený v rubrike „Typ vozidla / variant / verzia“ (bod 

2.2.5) protokolu o TK. 

3.2.3 Evidenčné číslo vozidla: Vyznačuje sa údaj vyznačený v rovnakej rubrike (bod 2.2.10) protokolu o TK. 

3.2.4 VIN: Vyznačuje sa údaj vyznačený v rovnakej rubrike (bod 2.2.7) protokolu o TK. 

3.2.5 Kontrola platí do: Vyznačuje sa údaj vyznačený v rubrike „Lehota platnosti“ (bod 2.2.23) protokolu o 

TK. 

3.2.6 Kontrolná nálepka č.: Vyznačuje sa séria, identifikácia vyhotovenia („i“ pre vnútornú alebo „o“ pre 

vonkajšiu) a evidenčné číslo pridelenej kontrolnej nálepky, ktoré sa musí zhodovať s údajom 

vyznačeným v príslušnej rubrike protokolu o TK (bod 2.2.21). Ak sa pri technickej kontrole 

administratívnej pridelí nové osvedčenie o TK, avšak nepridelí sa nová kontrolná nálepka (ostane platná 

pôvodná nalepená na vozidle), vyznačí sa séria, identifikácia vyhotovenia a číslo pôvodnej kontrolnej 

nálepky nalepenej na vozidle. V tomto prípade sa údaj nemusí zhodovať s údajom v príslušnej rubrike 

protokolu o TK. 

3.2.7 Ďalšie záznamy STK: Vyznačujú sa ďalšie záznamy stanovené platnými predpismi, pričom nemusia 

byť vyznačené údaje vyznačené v rovnakej rubrike protokolu o TK. 

3.2.8 Vydala STK č.: Vyznačuje sa identifikačné číslo STK, ktorá osvedčenie o TK vydala. Identifikačné 

číslo STK musí byť zhodné s číslom tvoriacim prvú časť kódu protokolu, ktorý je vyznačený na 

protokole o TK (bod 2.2.1 a)). 

3.2.9 Dátum vydania: Vyznačí sa dátum, kedy bolo osvedčenie o TK vydané. Dátum musí byť zhodný s 

dátumom tvoriacim štvrtú časť kódu protokolu, ktorý je vyznačený na protokole o TK (bod 2.2.1 d)). 

3.2.10 Podpis a odtlačok pečiatky kontrolného technika: Kontrolný technik, ktorý technickú kontrolu vykonal, 

potvrdí platnosť osvedčenia o TK svojim podpisom a odtlačkom jemu pridelenej pečiatky používanej 

pri technických kontrolách. 

 

4. Kontrolná nálepka 

 

4.1 Spôsob vyznačovania 

 

4.1.1 Mesiac a rok lehoty platnosti technickej kontroly sa vyznačuje na kontrolnú nálepku perforáciou 

príslušných polí. 



4.1.2 Vyznačený údaj o mesiaci a roku platnosti technickej kontroly sa musí zhodovať s údajom vyznačeným 

do príslušnej rubriky protokolu o TK (bod 2.2.23) z technickej kontroly, pri ktorej bola kontrolná 

nálepka vydaná. 

4.1.3 Séria a evidenčné číslo vyznačenej kontrolnej nálepky sa musia zhodovať s údajom vyznačeným do 

príslušnej rubriky protokolu o TK (bod 2.2.21) z technickej kontroly, pri ktorej bola kontrolná nálepka 

vydaná. 

 

4.2 Lepenie nálepky 

 

4.2.1 Vyznačená kontrolná nálepka musí byť na vozidle orientovaná tak, aby bol jej spodný okraj 

orientovaný smerom nadol a horný okraj orientovaný smerom nahor. Spodný a horný okraj musia byť 

približne vodorovné, ak je to na stanovenom mieste nalepenia kontrolnej nálepky možné dodržať. 

4.2.2 Na stanovené miesto (pravý dolný okraj pri pohľade z vnútra vozidla na vnútornej strane čelného skla, 

respektíve zadná kovová časť vozidla) sa okrem vyznačenej kontrolnej nálepky technickej kontroly lepí 

vyznačená kontrolná nálepka emisnej kontroly alebo kontrolná nálepka kontroly originality vozidla. 

Vzájomné poradie jednotlivých kontrolných nálepiek nie je určené, preto ak je na stanovenom mieste 

nalepená kontrolná nálepka z inej než technickej kontroly, nalepí sa kontrolná nálepka z technickej 

kontroly na najbližšie vhodné miesto (napr. pri kontrolnej nálepke nalepenej pri pravom dolnom okraji 

čelného skla sa ďalšia nalepí nad ňu). Už nalepená kontrolná nálepka nesmie byť ďalšou kontrolnou 

nálepkou prekrytá ani čiastočne. 

4.2.3 Pred nalepením kontrolnej nálepky sa odstráni kontrolná nálepka z predchádzajúcej technickej kontroly, 

ak je na vozidle nalepená. Starú kontrolnú nálepku možno jednoducho a bezo zvyšku odstrániť 

stiahnutím pomocou elastickej podkladovej lepiacej vrstvy. Použitie nástrojov, chemikálií alebo 

lokálneho ohrevu pri odstraňovaní nie je potrebné, ani vhodné. Stará nálepka sa odlepením znehodnotí. 

4.2.4 Povrch, na ktorý sa má kontrolná nálepka nalepiť, sa pred aplikáciou nálepky očistí a odmastí pomocou 

prípravkov schválených výrobcom kontrolných nálepiek: 

a) v prípade nálepiek pre vnútorné použitie (označenie „i“) sa na prípravu vnútorného povrchu skla 

čelného okna použije chemický prostriedok na báze izopropanolu, napr. STANTON alebo KLIM, 

zvyšky prostriedku je pred samotným nalepením potrebné odstrániť napr. textilnou utierkou, 

b) v prípade nálepiek pre vonkajšie použitie (označenie „o“) sa na prípravu kovového povrchu vozidla 

upraveného bežným autolakom použije chemický prostriedok N-HEPTÁN alebo DAT, zvyšky 

prostriedku je pred samotným nalepením potrebné odstrániť napr. textilnou utierkou. 

4.2.5 Po odstránení krycej fólie lepidla sa kontrolná nálepka nalepí na stanovené miesto. Vzduchové bubliny 

je potrebné vytlačiť smerom k najbližšiemu okraju kontrolnej nálepky. Prípadné posúvanie alebo 

odlepovanie nalepenej kontrolnej nálepky nie je možné a vedie k poškodeniu alebo deštrukcii 

kontrolnej nálepky. 

4.2.6 Nalepená kontrolná nálepka sa môže čistiť len mokrou tkaninou s použitím bežných čistiacich 

prostriedkov na báze izopropanolu, napr. STANTON alebo KLIM. Nalepená kontrolná nálepka nesmie 

byť vystavená účinkom iných chemických látok a žieravín, ani inému vnútornému alebo vonkajšiemu 

prostrediu než tomu, aké zodpovedá podmienkam, ktorým sú vozidlá v prevádzke vystavené. 

 

5. Automatizovaný informačný systém technických kontrol 

 

5.1 Automatizovaný informačný systém technických kontrol (ďalej len „informačný systém“) je jednotný 

informačný systém vedený výlučne v elektronickej podobe s vlastnosťami softvéru, ktorý používa 

výhradne štandardy a otvorené formáty na princípe KLIENT-Server. 

5.2 Prístup do informačného systému majú len oprávnené osoby technickej kontroly, poverená technická 

služba technickej kontroly vozidiel (ďalej len „technická služba“) a príslušné orgány štátnej správy 

(okresné úrady, ministerstvo a Policajný zbor) a to prostredníctvom oprávnených užívateľov 

v potrebnom rozsahu. 



5.3 Oprávnený užívateľ je fyzická osoba, ktorá má prístup do informačného systému. U oprávnenej osoby  

je oprávneným užívateľom kontrolný technik (ďalej len „technik“) alebo aj ďalší zamestnanec 

oprávnenej osoby. Záznamy do informačného systému u oprávnenej osoby môže vytvárať ktorýkoľvek 

oprávnený užívateľ, ak tento metodický pokyn nestanovuje inak. 

5.4 Prístup do informačného systému je zabezpečený a priradený pre každého oprávneného užívateľa 

samostatne, pomocou užívateľského mena a prístupového hesla priradeného len konkrétnemu 

užívateľovi. Užívateľské meno a prístupové heslo pridelené oprávnenému užívateľovi technickou 

službou ako správcom systému, slúži len na počiatočný vstup do informačného systému a oprávnený 

užívateľ je povinný si zmeniť prístupové heslo. Každý oprávnený užívateľ je povinný zabezpečiť svoje 

užívateľské heslo tak, aby nemohlo dôjsť k jeho zneužitiu inou osobou. Každý oprávnený užívateľ je 

povinný na prístup do informačného systému používať len svoje užívateľské meno a heslo. 

5.5 Výkon technickej kontroly zaznamená oprávnený užívateľ do informačného systému vytvorením 

elektronického protokolu pre každú technickú kontrolu. K vytvorenému elektronickému protokolu 

pridelí technik tlačivá podľa osobitného predpisu4). Za výkon technickej kontroly je zodpovedný ten 

technik, pod ktorého užívateľským menom a heslom je v informačnom systéme zaznamenaná technická 

kontrola. 

5.6 Technik musí používať informačný systém v súlade s návodom na používanie vydaným technickou 

službou, ktorý je zverejnený na jej webovom sídle. 

5.7 Technická služba spracováva dátové súbory z technických kontrol z jednotlivých staníc technickej 

kontroly. 

 

6. Evidencia podpisových vzorov kontrolných technikov a vzorových odtlačkov pečiatok 

používaných pri technických kontrolách 

 

6.1 Poverená technická služba technickej kontroly vozidiel (ďalej len „technická služba“) vedie centrálnu 

evidenciu podpisových vzorov kontrolných technikov a vzorových odtlačkov pečiatok používaných pri 

technických kontrolách (ďalej len „centrálna evidencia“). 

6.2 Oprávnená osoba technickej kontroly vozidiel (ďalej len „oprávnená osoba“) zasiela technickej službe 

podpisové vzory všetkých kontrolných technikov, kódy kontrolných technikov pridelené technickou 

službou a vzorové odtlačky im pridelených pečiatok používaných pri technických kontrolách vyznačené 

stanoveným spôsobom na tlačive evidenčného listu STK podľa vzoru v prílohe č. 1. Evidenčný list STK 

sa zasiela ako originál (nie fotokópia, faxová reprodukcia, ani elektronické zobrazenie). 

6.3 Oprávnená osoba pridelí každému kontrolnému technikovi svojej STK jednu pečiatku používanú pri 

technických kontrolách. Viacerí kontrolní technici nemôžu zdieľať spoločnú pečiatku používanú pri 

technických kontrolách. Poradové čísla pečiatok používaných pri technických kontrolách pridelených 

jednotlivým kontrolným technikom sa navzájom odlišujú. 

6.4 Okrem údajov uvedených v bode 5.2 sa na evidenčný list STK vyznačujú ďalšie údaje podľa popisu 

uvedeného v jeho formulári. 

6.5 Ak oprávnená osoba prevádzkuje viacero STK, zasiela evidenčný list STK podľa bodu 5.2 pre každú 

STK osobitne. Údaje o kontrolnej linke mobilnej STK sa uvádzajú na evidenčnom liste príslušnej 

stacionárnej STK. 

6.6 Oprávnená osoba zašle evidenčný list STK technickej službe do piatich pracovných dní od 

nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení oprávnenia na vykonávanie technických kontrol 

vozidiel. 

6.7 Evidenčný list STK stráca platnosť pri zmene ktoréhokoľvek z údajov na ňom vyznačených. V prípade 

straty platnosti zašle oprávnená osoba do piatich pracovných dní technickej službe nový evidenčný list 

STK s platnými údajmi. 

6.8 Technická služba poskytuje prístup do centrálnej evidencie ministerstvu. 

 

                                                 
4) § 52 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. 



7. Záverečné ustanovenia 

 

7.1 Zrušuje sa dočasný metodický pokyn MDPT SR z 19. januára 2006 na vyznačovanie výsledku 

technickej kontroly. 

7.2 Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť dňom uverejnenia. 

 

Ing. Dušan Turanovič, v.r. 

generálny riaditeľ 

 



 

 

Príloha č. 1 

EVIDENČNÝ LIST STANICE TECHNICKEJ KONTROLY 
 

Identifikačné číslo STK:  Typ STK (napr. A, B, C, AB, AAB, AAAB, AC, AB+M...)*:  Dátum účinnosti zmeny:  List č.**  z  

Názov oprávnenej osoby TK a sídlo STK: Rozsah oprávnenia STK na druhy TK podľa § 49 
ods. 2 písm.*** (nehodiaci sa údaj preškrtnúť): 

a) b) c) d) e) f) g) zákona č. 725/2004 Z. z. 
 

Odtlačky pečiatok oprávnenej osoby TK (odtlačiť do horného poľa), dátumy prevzatia pečiatok (uvádzať v strednom poli) a kódy kontrolných technikov, ktorým boli 
pridelené (uvádzať v spodnom poli); každému kontrolnému technikovi musí byť pridelená jedna pečiatka, viacerí kontrolní technici nemôžu zdieľať spoločnú pečiatku: 

        

Štatutárny zástupca: (titul, meno, priezvisko) (podpis) 

 
 

 
 

        

 
 

        

 

Kontrolný technik: (titul, meno, priezvisko) 
Funkcia: 
(V/Z/T)**** 

Kód 
kontrolného 

technika: 

Platnosť osvedčenia kontrolného technika na druhy TK podľa § 49 zákona č. 725/2004 Z. z. do***: (dátum) 
Podpisový vzor: 

ods. 2 písm. a), c), d) + g) ods. 2 písm. b) + g) ods. 2 písm. e) + g) ods. 2 písm. f) + g) 

        

        

        

        

        

        

        

        
 

* Označenie typu STK sa skladá z kódov prislúchajúcich typom liniek danej STK. „A“ je kontrolná linka pre vozidlá kategórií L, M1, N1, O1 a O2, „B“ pre N2, N3, M2, M3, O3, O4, R a T, „C“ pre L, M, N, O, R a T a „M“ je kontrolná linka mobilnej 

STK. Napr. označenie typu STK s dvomi linkami typu A a s jednou typu B je AAB. Údaje o kontrolnej linke mobilnej STK sa uvádzajú na evidenčnom liste príslušnej stabilnej STK. K označeniu typu STK sa v tom prípade pripojí kód M, napr. AB+M. 
** V prípade nedostatočného počtu rubrík na zápis niektorého z údajov je potrebné použiť ďalší evidenčný list a listy očíslovať. 

***  Druhy technických kontrol: § 49 ods. 2 písm. a), c), d) – technická kontrola pravidelná, technická kontrola zvláštna a technická kontrola administratívna, § 49 ods. 2 písm. b) – technická kontrola pred schválením vozidla jednotlivo vyrobeného, 

jednotlivo dovezeného alebo jednotlivo prestavaného, § 49 ods. 2 písm. e) – technická kontrola na prepravu nebezpečných vecí, § 49 ods. 2 písm. f) – technická kontrola na vydanie prepravného povolenia, § 49 ods. 2 písm. g) – opakovaná 
technická kontrola. 

**** Používať symbol „V“ pre vedúceho STK, „Z“ pre zástupcu vedúceho STK a „T“ pre kontrolného technika. 


