
 

Informácia ohľadom Metodického pokynu č. 20/2015, ktorým sa s účinnosťou 

od 1.7.2015 mení a dopĺňa Metodický pokyn č. 28/2009 na vykonávanie 

technických kontrol vozidiel na prepravu nebezpečných vecí (ADR 2009). 

 

Najdôležitejšie zmeny sú nasledovné: 

1. V článku 2 – Vymedzenie základných pojmov sa zavádza nový pojem – prepravovateľné tlakové 

zariadenie. (článok 2 písm. v))   

2. Technickú kontrolu na prepravu nebezpečných vecí je možné vykonať 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. Týka sa to vozidiel s označením EX/II, EX/III, FL, OX, AT, 

príp. kombinácia týchto označení alebo MEMU. (článok 4 ods. 2) 

Tzn., že v prípade dovozu vozidla sa vykoná najprv technická kontrola pravidelná, vozidlu bude 

pridelené evidenčné číslo, vystavené osvedčenie o evidencii – časť II spolu so zápisom v ďalších 

úradných záznamoch o schválení vozidla na prepravu nebezpečných vecí na typy  EX/II, EX/III, FL, 

OX, AT, príp. kombinácia týchto označení alebo MEMU. 

3. Mení sa časť ohľadom predkladaných dokladov. Pred začatím technickej kontroly na prepravu 

nebezpečných vecí musí prevádzkovateľ vozidla  predložiť nasledovné  doklady (článok 4 ods. 3): 

- Osvedčenie o evidencii (pozri článok 4 ods. 3 písm. a)) 

- doklad o schválení vozidla na prepravu nebezpečných vecí, ak je k dispozícii (ide o Osvedčenie o 

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

(Osvedčenie ADR je nutné predložiť v prípade predlžovania osvedčenia ADR, v prípade osvedčenia 

ADR s obmedzenou lehotou platnosti. V ostatných prípadoch – napríklad strata, poškodenie a pod. už 

vydaného osvedčenia ADR v SR sa vykonáva TK administratívna – pozri osobitné prípady 1. Ak bude 

predložené osvedčenie ADR, ktorému uplynula lehota platnosti a súčasne už nespĺňa podmienky 

predĺženia, alebo nastali zmeny v obsahu jednotlivých položiek pôvodne vydaného osvedčenia ADR 

v SR, alebo osvedčenie ADR bolo vydané iným zmluvným štátom Dohody ADR,  je nutné ho na STK 

zadržať a zaslať vydávajúcemu orgánu (ministerstvo). (článok 5 ods. 4) 

-  doklad o vstupnej, periodickej, medziperiodickej prehliadke, príp. mimoriadnej kontrole, alebo inej 

predpísanej skúške vzťahujúci sa ku kontrolovanému vozidlu (cisterne) na základe výrobného čísla 

cisterny, obsahujúci pozitívny výsledok s vyznačením doby platnosti vydaný subjektom v SR – 

(podľa zoznamu zodpovedných orgánov ADR v SR), 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.notifiedbod

y&dir_id=141121) – ide o o označenie symbolom „π“ (pí) na štítku cisterny/batériového vozidla alebo 

priamo na cisterne/batériovom vozidle. 

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

s účinnosťou spomaľovacieho brzdového systému (systém odľahčovacieho brzdenia) vydaný 

výrobcom alebo zástupcom výrobcu, ak sa relevantný údaj nedá zistiť z iných dostupných 

predkladaných dokladov. 

4. V prípade predkladaných dokladov (osvedčenie ADR, doklady o skúškach cisterien, účinnosť 

spomaľovacieho brzdového systému), ak sa zistí nezhoda v identifikačných údajoch, sa mení znenie 

záznamu, ktoré sa musí zapísať do Ďalších záznamov protokolu o TK na : „Identifikačné údaje zistené 

na vozidle nesúhlasia s predloženými dokladmi.“ (článok 7 ods. 4) 

5. V prípade prípravy na vydanie nového osvedčenia ADR a v prípade predĺženia osvedčenia ADR už 

nie je nutné vypisovať do  Ďalších záznamov protokolu o TK informáciu ohľadom čísla tlačiva 

osvedčenia ADR, ktoré bolo pri TK vydané alebo predĺžené. (článok 7 ods. 5 a 6) 

6. Pri zasielaní dokumentov na vydanie nového osvedčenia ADR vydávajúcemu orgánu 

(ministertvo) na potvrdenie sa zavádza nová Príloha č. 8 do metodického pokynu č. 28/2009. 

Ide o jednotný vzor žiadosti o vydanie osvedčenia  ADR, ktoré bude nutné pred zaslaním 

vyplniť v jednotlivých položkách a zároveň pripojiť všetky relevantné prílohy uvedené na tejto 

žiadosti. (ide o kópie predkladaných dokladov – osvedčenie o evidencii, doklady o skúškach 

cisterny, vyhlásenie o účinnosti spomaľovacieho brzdového systému, zadržané osvedčenia 

ADR). (príloha č. 8)  

 

Zmeny vyplývajúce z metodického pokynu č. 20/2015 bude možné nájsť zapracované v úplnom znení 

metodického pokynu č. 28/2009 účinnom od. 1.7.2015.  
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