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Systém predpisov upravujúcich technické kontroly 
vozidiel

Zákon č. 725/2004 Z. z.
o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných 

komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Nariadenia vlády SR

č. 394/2005 Z. z. 

č. 398/2005 Z. z. 

.... 

č. 583/2006 Z. z. 
v znení zákonov č. 109/2005 Z. z. 

a č. 310/2005 Z. z.

Vyhláška MDPT SR č. 29/2006 Z. z.,
o vzore a náležitostiach tlačív, 

kontrolných nálepiek, pečiatok a o vzore 
označenia stanice technickej kontroly, 

pracoviska emisnej kontroly, pracoviska 
kontroly originality a pracoviska montáže 

plynových zariadení a o vzore a 
náležitostiach preukazu kontrolóra 

povereného vykonávať štátny odborný 
dozor

všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky, nariadenia vlády) zverejňované v Zbierke zákonov

rezortné predpisy MDPT SR (metodiky, metodické pokyny, smernice) zverejňované vo Vestníku MDPT SR (ex Spravodajca)

Metodický pokyn na vykonávanie 
technických kontrol na vydanie 

prepravného povolenia

Vyhláška MDPT SR č. 614/2006 Z. z.
o osvedčení o evidencii a technickom 

osvedčení vozidla

Vyhláška MDPT SR č. ?/2007 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 

technických požiadavkách na 
konštrukciu a prestavbu vozidla a 

podrobnosti o schvaľovaní vozidla, 
systému, komponentu a 

samostatnej technickej jednotky 

Vyhláška 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

Metodický pokyn na vykonávanie 
technických kontrol pravidelných, 
zvláštnych, administratívnych a 

opakovaných technických kontrol

Metodický pokyn, ktorým sa stanovuje 
rozsah kontrolných úkonov vykonávaných 

pri technických kontrolách vozidiel

a ďalšie ...

Metodický pokyn č. 14/2007 na vykonávanie 
technických kontrol súvisiacich s jednotlivým 

dovozom vozidla, prestavbou jednotlivého vozidla 
a jednotlivou výrobou vozidla

Metodický pokyn na vyznačovanie výsledku technickej 
kontroly vozidla a na evidenciu podpisových vzorov 

kontrolných technikov a vzorových odtlačkov pečiatok 
používaných pri technických kontrolách

Metodický pokyn upravujúci spôsob 
vykonávania základného školenia, 

zdokonaľovacieho školenia a doškoľovacieho 
kurzu kontrolných technikov
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Nový systém metodických pokynov MDPT SR
pre technické kontroly vozidiel

na vykonávanie technických 
kontrol pravidelných, 

zvláštnych, administratívnych 
a opakovaných technických 

kontrol

na vykonávanie technických 
kontrol na vydanie 

prepravného povolenia 
(CEMT)

č. 14/2007 na vykonávanie 
technických kontrol 

súvisiacich s jednotlivým 
dovozom vozidla, prestavbou 

jednotlivého vozidla a 
jednotlivou výrobou vozidla

na vykonávanie technických 
kontrol na prepravu 

nebezpečných vecí (ADR)

(pripravovaný na rok 2007)

na vykonávanie kontrol 
brzdových sústav vozidiel 

kategórií M1, N1, L5e a L7e 
pri technických kontrolách

na kontrolu zdokonaleného emisného 
systému vozidiel kategórií M1 a N1 so 

zážihovým motorom v staniciach technickej 
kontroly počas prechodného obdobia

(Dočasný metodický pokyn  - kontrolné
úkony č. 809 a 810)

na vykonávanie kontrol 
brzdových sústav vozidiel 

kategórií M2, M3, N2, N3, O3 
a O4 pri technických 

kontrolách

na vykonávanie kontrol 
brzdových sústav vozidiel 

kategórií L1e, L2e, L3e, L4e 
a L6e pri technických 

kontrolách

na kontrolu nastavenia 
stretávacích svetlometov, 
diaľkových svetlometov a 

svetlometov do hmly vozidiel 
kategórií M, N a L pri 

technických kontrolách

upravujúci spôsob vykonávania 
základného školenia, 

zdokonaľovacieho školenia a 
doškoľovacieho kurzu kontrolných 

technikov

upravujúci spôsob vykonávania 
skúšok z odbornej spôsobilosti 

kontrolných technikov

metodické pokyny upravujúce jednotlivé druhy technickej kontroly

metodické pokyny definujúce kontrolné úkony

metodické pokyny dopĺňajúce kontrolné úkony

ktorým sa stanovuje rozsah 
kontrolných úkonov 

vykonávaných pri technických 
kontrolách vozidielupravujúci podmienky 

automatizovaného informačného 
systému technických kontrol

ostatné súvisiace 
metodické pokyny

na vyznačovanie výsledku technickej 
kontroly vozidla a na evidenciu
podpisových vzorov kontrolných
technikov a vzorových odtlačkov

pečiatok používaných pri technických 
kontrolách

a ďalšie ...

a ďalšie ...
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Správne konania v súvislosti so schvaľovaním 
vozidiel, v rámci ktorých sa vyžaduje vykonanie TK

§ 19 - § 20
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Vývoj predpisov pre jednotlivý dovoz po účinnosti 
zákona č. 725/2004 Z. z.

Závery z pracovných porád s krajskými úradmi pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie a 
obvodnými úradmi pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie k vybraným ustanoveniam zákona 
č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (list č. 551-211/2005 z 28.2.2005)

Metodický pokyn MDPT SR č. 14/2007 na vykonávanie technických kontrol súvisiacich s 
jednotlivým dovozom vozidla, prestavbou jednotlivého vozidla a jednotlivou výrobou vozidla 
(schválený 14.5.2007 pod č. 11899 – 2100 / 06, účinný od 1.6.2007)

Uplatňovanie niektorých ustanovení zákona č. 725/2004 Z. z. a niektorých ustanovení jeho 
vykonávacej vyhlášky č. 578/2006 Z. z. – pokyn (list č. 10796-2100/06 z 8.12.2006)
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Zdroje, z ktorých vyplývajú pravidlá pre jednotlivý 
dovoz vozidla 

Zákon č. 725/2004 Z. z.
o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na 
pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a jeho vykonávacie vyhlášky

Interpretačné oznámenie komisie o postupoch 
typového schvaľovania a registrácie vozidiel 

registrovaných predtým v inom členskom štáte
(Ú. v. C 143/4, 15.5.1996)
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Rôzne prípady správnych konaní v súvislosti s 
jednotlivým dovozom vozidla

žiadosť na obvodný úrad o

(§ 16 zákona č. 725/2004 Z. z.)

schválenie

protokol o TK 
pred schválením

(+ dokladovanie 
plnenia predpisov 
pre emisie, zvuk, 

odrušenie a brzdy)

protokol o 
zvláštnej EK

(ak podlieha)

uznanie typového
schválenia alebo

typového schválenia ES
jednotlivo dovezeného

vozidla, ak je vo
vlastníctve občana SR 
najmenej 12 mesiacov

protokol o TK 
pravidelnej

uznanie typového
schválenia ES

(len kategórie L, M1 a T, potrebný 
certifikát konformity)

protokol o TK 
pravidelnej

protokol o 
zvláštnej EK

(ak podlieha)

uznanie typového
(národného) schválenia
jednotlivo dovezeného

vozidla z členskej krajiny EÚ
(musí byť typovo schválené v SR)

protokol o TK 
pravidelnej

protokol o 
zvláštnej EK

(ak podlieha)

vyplýva zo zákona č. 725/2004 Z.z.
vyplýva z interpretačného 

rozhodnutia komisie
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Správne konania v súvislosti s prestavbou 
jednotlivého vozidla a jednotlivou výrobou vozidla

žiadosť na obvodný úrad o

zápis zmeny do OE pri 
zmene istých technických 

údajov alebo výmene 
istých častí vozidla 

(§ 17 ods. 6 zákona č. 
725/2004 Z. z.)

protokol o TK zvláštnej protokol o TK pred 
schválením

protokol o zvláštnej EK

(ak vozidlo takej povinnosti 
podlieha a vyžaduje sa to 
podľa § 20 ods. 3 písm. d) 
zákona č. 725/2004 Z. z.)

schválenie prestavby 
jednotlivého vozidla 

(§ 20 ods. 1 zákona č. 
725/2004 Z. z.)

schválenie jednotlivo 
vyrobeného vozidla 

(§ 14 ods. 8 zákona č. 
725/2004 Z. z.)

protokol o TK pred 
schválením

protokol o zvláštnej EK

(ak vozidlo takej povinnosti 
podlieha)
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Metodický pokyn s komentárom a poznámkami

Metodický pokyn MDPT SR č. 14/2007 na vykonávanie technických kontrol súvisiacich s 
jednotlivým dovozom vozidla, prestavbou jednotlivého vozidla a jednotlivou výrobou vozidla

Príloha č. 3 – Zoznam predpisov EHK OSN a smerníc ES, ktorých plnenie je 
podmienkou schválenia jednotlivo dovezeného vozidla

Príloha č. 1 – Osvedčenie o zhode COC

Príloha č. 2 – Potvrdenie o zhode jednotlivo dovezeného vozidla s typom vozidla 
schváleným v SR a základný technický opis vozidla (ZTO)



1010

M
et

od
ic

ký
 p

ok
yn

 M
D

P
T

 S
R

 č
. 1

4
/2

0
07

Koniec

Ďakujem za pozornosť


