
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 

Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií  

 

 

Metodický pokyn č. 20/2015, 

ktorým sa mení a dopĺňa  Metodický pokyn č. 28/2009 na vykonávanie technických kontrol 

vozidiel na prepravu nebezpečných vecí (ADR 2009)  

 

Článok I 

Metodický pokyn č. 28/2009 na vykonávanie technických kontrol vozidiel na prepravu nebezpečných 

vecí (ADR 2009) sa mení a dopĺňa takto: 

1. V článku 2 sa za písmeno u) vkladá nové písmeno v), ktoré znie: 

„v) prepravovateľným tlakovým zariadením (Transportable pressure equipment) 

nesnímateľnú cisternu (cisternové vozidlo), resp. batériové vozidlo používané podľa Dohody 

ADR na prepravu plynov triedy 2 a na prepravu nebezpečných vecí zatriedených pod čísla 

UN 1051, UN 1052, UN 1745, UN 1746, UN 1790 a UN 2495 a označené symbolom „π“ 

(2010/35/EU, zákon č. 254/2011 Z. z.).“. 

Doterajšie písmená v) až z) sa označujú ako w) až aa). 

2. Článok 4 vrátane nadpisu znie: 

„Článok 4 

Základné ustanovenia a predkladané doklady 

(1) Technická kontrola vozidla určeného na prepravu nebezpečných vecí sa vykonáva na základe 

osobitného predpisu1a). Takúto technickú kontrolu je možné vykonať podľa voľby 

prevádzkovateľa vozidla v ktorejkoľvek stanici technickej kontroly, ktorá je oprávnená na jej 

vykonanie (t. j. iba na STK, ktorá má udelené oprávnenie na tento druh technickej kontroly). 

(2) Technická kontrola na prepravu nebezpečných vecí podľa osobitného predpisu1a)  sa vykonáva 

iba na vozidle, ktoré už je evidované v Slovenskej republike a v osvedčení o evidencii má 

vykonaný zápis o schválení vozidla na prepravu nebezpečných vecí podľa osobitného 

predpisu1b). Týka sa to vozidiel s označením EX/II, EX/III, FL, OX, AT príp. kombinácia 

týchto označení alebo MEMU (podľa 9.1.1.2 Dohody ADR). 

(3) Pred začatím technickej kontroly na prepravu nebezpečných vecí musí prevádzkovateľ vozidla 

na základe ustanovení osobitného predpisu1c) 1d)  predložiť nasledovné  doklady: 

a) osvedčenie o evidencii časť II alebo jeho aktuálnu kópiu s potvrdením o zadržaní 

osvedčenia o evidencii časť II vydaným orgánom Policajného zboru; ak nebolo vydané, tak 

osvedčenie o evidencii časť I (príp. technický preukaz ČSSR, ČSFR) alebo jeho aktuálnu 

kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii časť I (príp. technického 

preukazu ČSSR, ČSFR) vydaným orgánom Policajného zboru so zápisom o schválení 



vozidla na prepravu nebezpečných vecí v „Ďalších úradných záznamoch“ osvedčenia 

o evidencii s označením EX/II, EX/III, FL, OX, AT príp. kombinácia týchto označení alebo 

MEMU,  na základe  Článku 4 ods. 2. 

b) doklad o schválení vozidla na prepravu nebezpečných vecí, ak je k dispozícii (Osvedčenie 

o schválení vozidla na prepravu určitých nebezpečných vecí, ďalej len „osvedčenie ADR“). 

Platné osvedčenie ADR vydané v Slovenskej republike (ďalej len „SR“) musí byť 

predložené vtedy, ak ide o prípad predlžovania osvedčenia ADR podľa Článku 8 a o prípad 

osvedčenia ADR s obmedzenou lehotou platnosti podľa Článku 11. 

Ak bolo osvedčenie ADR predložené, pozri zároveň aj Článok 5 ods. 4. 

c) doklad o vstupnej, periodickej, medziperiodickej prehliadke, príp. mimoriadnej kontrole, 

alebo inej predpísanej skúške (pozri Článok 41, 57, 59, 60, 65, 68), vzťahujúci sa ku 

kontrolovanému vozidlu (cisterne) na základe výrobného čísla cisterny, obsahujúci 

pozitívny výsledok s vyznačením doby platnosti vydaný subjektom v SR podľa Článku 57 

ods. 5, prípadne vystavený aj zahraničným subjektom, ktorý bol vystavený ešte pred prvým 

prihlásením vozidla do evidencie v SR, do uplynutia doby platnosti takéhoto dokladu. 

V prípade prepravovateľných tlakových zariadení určených na prepravu plynov triedy 2 

a látok s číslami UN 1051, UN 1052, UN 1745, UN 1746, UN 1790 a UN 2495, sa 

akceptujú takéto doklady od všetkých subjektov (platí aj pre vozidlá už evidované v SR), 

ktoré sú uvedené na internetovej stránke (pozri): 

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=directive.n

otifiedbody&dir_id=141121) resp. na www.mindop.sk. 

Ide o označenie symbolom „π“ (pí) na štítku cisterny/batériového vozidla alebo priamo na 

cisterne/batériovom vozidle. 

Za označením „π“ nasleduje identifikačné číslo notifikovaného orgánu zapojeného  

do vstupných/periodických/medziperiodických prehliadok/skúšok (jeho identifikačné číslo 

je uvedené v zozname na vyššie uvedenej internetovej stránke). 

d) Ak sa u motorového vozidla vyžaduje, aby bolo vybavené spomaľovacím brzdovým 

systémom (systém odľahčovacieho brzdenia), výrobca alebo zástupca výrobcu musí vydať 

vyhlásenie o zhode s príslušnými ustanoveniami prílohy 5 predpisu EHK č. 13 v súvislosti 

s účinnosťou tohto systému (všetky vozidlá okrem vozidiel EX/II), ktoré musí byť ako 

doklad prítomné pri vykonaní technickej kontroly kvôli vydávaniu nového tlačiva 

osvedčenia ADR, ak sa relevantný údaj nedá zistiť z iných dostupných dokladov 

popísaných v tomto článku  (článok 4 ods. 3.) 

(4) V prípade akýchkoľvek predkladaných dokladov, ak je to na vykonanie technickej kontroly 

potrebné, musia byť celé alebo ich relevantné časti preložené do slovenského jazyka,  

pričom predložený preklad musí plniť náležitosti ustanovené osobitným predpisom2). 

(5) Identifikačné údaje vozidla na všetkých predkladaných dokladoch sa musia vzťahovať  

na kontrolované vozidlo a ich relevantné časti sa musia zhodovať s identifikačnými údajmi 

zistenými na vozidle. Bližšie informácie sú popísané v Článku 6 ods. 5. 

(6) Vzor osvedčenia ADR vydávaného v Slovenskej republike je uvedený v prílohe č. 2. 

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=141121
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=141121


(7) Ak prevádzkovateľ vozidla nepredloží pred začiatkom technickej kontroly na prepravu 

nebezpečných vecí doklady podľa Článku 4, nebude technická kontrola na prepravu 

nebezpečných vecí na vozidle vykonaná.“ 

3. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa vypúšťa. 

4. Poznámky pod čiarou k odkazom 1a) až 1d) znejú: 

„1a) § 49 ods. 2 písm. e) 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 
1b) § 3 ods. 5 vyhlášky MDPT SR č. 464/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov 
1c) § 46 ods. 9 písm. e) vyhlášky MDPT SR č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

o niektorých ustanoveniach 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 
1d) § 46 ods. 9 písm. a) vyhlášky MDPT SR č. 578/2006 Z. z.“. 

 

5. Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie: 

 

 „2) Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“. 

  

6. V Článku 5 sa za odsek 3 dopĺňa nový odsek 4, ktorý znie: 

 

„(4) Predložené Osvedčenie ADR, ktorému uplynula lehota platnosti a súčasne už nespĺňa 

požiadavky Článku 8 (podmienky predĺženia), alebo nastali zmeny v obsahu jednotlivých 

položiek pôvodne vydaného osvedčenia ADR v SR, alebo osvedčenie ADR bolo vydané 

zmluvným štátom Dohody ADR, ktoré predložil prevádzkovateľ vozidla, je nutné na STK 

zadržať a zaslať vydávajúcemu orgánu (ministerstvo).“ 

 

7. V Článku 6 ods. 5 sa slová „podľa článku 4 ods. 1 písm. d)“ nahrádzajú slovami „podľa článku 4 

ods. 3. písm. b) až d)“. 

 

8. V Článku 7 ods. 4 sa slová „Nesúhlasia identifikačné údaje na dokladoch o periodickej alebo inej 

predpísanej skúške“ nahrádzajú slovami „Identifikačné údaje zistené na vozidle nesúhlasia 

s predloženými dokladmi“. 

 

9. V Článku 7 odsek 5 znie: 

 

 „(5) V prípade podľa článku 6 ods. 2 STK pripraví na vydanie osvedčenie ADR.“ 

 

10. V Článku 7 odsek. 6 znie: 

 

 „(6) V prípade predlžovania osvedčenia ADR sa postupuje podľa článku 8.“ 

 

11. V Článku 7 odsek 10 sa vypúšťa druhá veta. 

 



12. V Článku 7 odsek 10 sa na konci pripájajú tieto vety: 

 

„Všetky tri exempláre vytlačeného osvedčenia ADR sa po vyznačení na STK zasielajú na vydanie 

na adresu vydávajúceho orgánu (ministerstvo) so sprievodným listom spolu s prílohami, ktorého 

vzor je uvedený v Prílohe č. 8. Bez potvrdenia odtlačkom pečiatky a podpisu vydávajúceho 

orgánu je osvedčenie ADR neplatné.“ 

 

13. V Článku 8 ods. 7 sa na konci druhej vety vypúšťajú slová „prostredníctvom poverenej technickej 

služby technickej kontroly vozidiel.“ 

14. V Článku 10 odsek 5 znie: 

 „(5) V prípade vydania nového osvedčenia ADR sa postupuje podľa článku 7.“. 

15.  V Článku 10 odsek 6 znie: 

„(6) . STK upozorní vydávajúci orgán (ministerstvo) na skutočnosť, že nové osvedčenie ADR 

nahradilo pôvodné.“. 

16. Za prílohu č. 7 sa dopĺňa nová príloha č. 8, ktorá znie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha č. 8 

Vzor žiadosti o vydanie osvedčenia ADR zasielanej vydávajúcemu orgánu (ministerstvu) 

MINISTERSTVO DOPRAVY, VÝSTAVBY  

A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SR 

Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

Odbor cestnej dopravy a regulácie cestnej dopravy 

Oddelenie štátny dopravný úrad 

Námestie slobody č. 6 

P. O. BOX 100 

810 05 Bratislava 

 

Dátum a miesto:                                            Značka: 

 

 

VEC: ŽIADOSŤ O VYDANIE OSVEDČENIA O SCHVÁLENÍ VOZIDLA NA PREPRAVU 

URČITÝCH NEBEZPEČNÝCH VECÍ 

 

Údaje o žiadateľovi (držiteľovi osvedčenia o evidencii časť II alebo vlastníkovi vozidla) 

Názov firmy: 

Adresa firmy: 

Mesto a PSČ: 

 

Údaje o vozidle 

VIN: 

Číslo protokolu o technickej kontrole na prepravu nebezpečných vecí: 

Dátum vykonania technickej kontroly na prepravu nebezpečných vecí: 

 

 

Podpis a pečiatka*: 

 

 

 

Prílohy: 
1. Potvrdenie pre evidenciu poplatku (E-KOLOK) č. ....................................... 

2. 3 exempláre vytlačeného Osvedčenia o schválení vozidla na prepravu určitých nebezpečných vecí  

č. ....................... (vyplniť!) pripravené pre ministerstvo 

3. Kópia vyhlásenia výrobcu, resp. zástupcu výrobcu o účinnosti spomaľovacieho brzdového systému (ak je na 

vozidle požadovaný/a účinnosť nedoložená inak) 

4. Kópia osvedčenia o evidencii časť II č. ............................. (vyplniť!) 

5. Kópia osvedčenia o poslednej prehliadke cisterny (ak cisternové vozidlo, batériové vozidlo, resp. MEMU, ak 

je cisterna s objemom nad 1000 l), príp. kópia o schválení typu cisterny (ak je) 

6. Osvedčenie o schválení vozidla na prepravu určitých nebezpečných vecí vydané zahraničným orgánom (ak 

je) 

7. Osvedčenie o schválení vozidla na prepravu určitých nebezpečných vecí vydané v SR (ak je neplatné – 

nastali zmeny v obsahu jednotlivých kolónok osvedčenia, resp. uplynula platnosť a nebolo možné osvedčenie 

predĺžiť)  
 

Za žiadateľa zasiela žiadosť na ministerstvo príslušná STK. 



Článok II 

 

Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť dňa 1.7.2015. 

 

 

 

 

Mgr. Michal Halabica v. r. 

generálny riaditeľ 


