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Zmeny v predpisoch pre technické kontroly vozidiel od 1.2.2015 

 

Dňom 1.2.2015 nadobúdajú účinnosť dva nové všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré budú mať dopad i na 

vykonávanie technických kontrol: 

 vyhláška MDVRR SR č. 9/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MDPT SR č. 464/2009 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších 

predpisov a 

 vyhláška MDVRR SR č. 10/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa 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 v znení neskorších 

predpisov. 

Zmeny v metodických pokynoch, ktoré na tieto dve vyhlášky nadviažu, sú v štádiu prípravy. 

 

Prehľad najdôležitejších zmien, ktoré vyplývajú priamo z nových vyhlášok: 

 

1. Zavádza sa požiadavka na súlad priestoru pre pacienta špeciálnych vozidiel sanitných typu karosérie 

SC po prvýkrát prihlásených do evidencie od 29.10.2012 s technickými požiadavkami normy STN EN 

1789+A1 (§ 3 ods. 17 novelizovanej vyhlášky MDPT SR č. 464/2009 Z. z.). Sanitné vozidlá používané ako 

ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci a rýchlej lekárskej pomoci musia naďalej plniť aj požiadavky 

ustanovené výnosom MZ SR č. 10548/2009-OL v znení zmenenom a doplnenom výnosom MZ SR č. 

14016/2010-OL. 

 

2. K požiadavkám na vybavenie vonkajšími spätnými zrkadlami sa ako alternatíva zavádza možnosť vybavenia 

iným zariadením, ktoré zabezpečuje nepriamy výhľad z vozidla (§ 4 ods. 3 a 6 novelizovanej vyhlášky 

MDPT SR č. 464/2009 Z. z.). 

 

3. Doterajšie požiadavky na kolesá, pneumatiky a protisklzové reťaze boli zásadným spôsobom zmenené. 

Ide o tieto zmeny: 

 

3.1. Schválené alebo homologizované pneumatiky nemusia byť použité na vozidlách kategórií L1e, L2e a 

L6e s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vozidla rovnou alebo menšou 150 kg, na ktorých je 

prípustné použiť pneumatiky so šírkou prierezu pneumatiky menšou alebo nanajvýš rovnou 67 mm; na 

vozidlách kategórie T, ktorých najväčšia rýchlosť vozidla neprevyšuje 40 km/h; na vozidlách kategórie Ra, 

kategórie Sa a kategórie PS, ktorých najväčšia rýchlosť vozidla neprevyšuje 40 km/h (§ 5 ods. 2 novelizovanej 

vyhlášky MDPT SR č. 464/2009 Z. z.). 

 

3.2. Je možné použiť i pneumatiky odlišné od tých, ktoré určil výrobca vozidla, ak zodpovedajú 

najväčšej technicky prípustnej hmotnosti vozidla (technicky prípustným hmotnostiam pripadajúcim na 

nápravy), jeho najväčšej konštrukčnej rýchlosti určenej výrobcom vozidla, prípadne iným podmienkam 

prevádzky (§ 5 ods. 3 novelizovanej vyhlášky MDPT SR č. 464/2009 Z. z.). Rozmery pneumatík a ráfikov však 

musia byť i v tomto prípade, tak, ako to určuje ods. 1 toho istého paragrafu, zapísané v osvedčení o evidencii 

časť II alebo technickom osvedčení vozidla. 
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3.3. Definujú sa požiadavky na priestor, v ktorom sa kolesá vozidiel otáčajú, má umožniť neobmedzený 

pohyb pri použití maximálnej prípustnej veľkosti pneumatík a ráfika i pri použití protisklzových reťazí alebo 

obdobných zariadení (§ 5 ods. 4 novelizovanej vyhlášky MDPT SR č. 464/2009 Z. z.). 

 
3.4. Menia sa podmienky na súčasné použitie pneumatík na nápravách vozidla, respektíve zhodných 

pneumatík na kolesách jednej nápravy vozidla (§ 5 ods. 5 novelizovanej vyhlášky MDPT SR č. 464/2009 

Z. z.). Naďalej platí, že na vozidle nesmú byť pneumatiky rôznych rozmerov a konštrukcií, ak nebolo pri 

schválení určené inak, zavádza sa však nová výnimka z tohto ustanovenia pre motocykle s postranným 

vozíkom (vozidlá kategórie L4e); doterajšia výnimka pre prípady núdzového dojazdu ostáva zachovaná. Na 

rovnakej náprave musia byť naďalej používané iba zhodné pneumatiky, prišlo však k úprave definície 

zhodnosti. Kým dosiaľ sa zhodnými rozumeli pneumatiky s „rovnakým rozmerom, konštrukciou, kategóriou 

použitia, názvom výrobcu alebo obchodnou značkou, indexom nosnosti, kategóriou rýchlosti a prierezu“, po 

novom sú zhodnými pneumatiky „s rovnakým rozmerom, konštrukciou, kategóriou použitia, názvom výrobcu, 

obchodnou značkou, indexom nosnosti, kategóriou rýchlosti a prierezom“ (rozdiely sú podčiarknuté). Mení sa 

tiež zoznam kategórií použitia, aktuálny je takýto: 

a) normálna cestná pneumatika, 

b) pneumatika na jazdu na snehu označená horským symbolom (symbol horského štítu so snehovou 

vločkou alebo symbol snehovej vločky v horskom štíte s tromi vrcholmi), napr.: 

 

 

 

c) pneumatika s vylepšenými trakčnými vlastnosťami v blate alebo čerstvom alebo roztopenom snehu s 

označením „M+S“ alebo „M.S“ alebo „M&S“, 

d) špeciálna pneumatika 

i. pneumatika na špeciálne použitie, napríklad na zmiešané použitie na cestu a mimo nej alebo na iné 

špeciálne účely s označením „MPT“, „ET“, „ML“ alebo „POR“ definované v predpise EHK č. 117, 

ii. pneumatika s obmedzenou rýchlosťou, 

iii. pneumatika pre niektoré stavebné a poľnohospodárske stroje s označením „IND“, „R-4“ alebo „F-3“, 

e) náhradné pneumatiky na dočasné použitie. 

 

3.5. Zavádza sa požiadavka na zvýšený tlak v pneumatikách na zadných nápravách vozidiel kategórií 

M1 a N1 pri ťahaní prípojného vozidla, a to aspoň o 20 kPa (0,2 bar) nad odporúčanú hodnotu tlaku, ak 

výrobca neurčil inak (§ 5 ods. 6 novelizovanej vyhlášky MDPT SR č. 464/2009 Z. z.). Dôvodom je 

predpokladané väčšie zaťaženie zadnej nápravy spôsobené prípojným vozidlom. 

 

3.6. Menia sa požiadavky na nosnosť pneumatík namontovaných na vozidle (§ 5 ods. 7 novelizovanej 

vyhlášky MDPT SR č. 464/2009 Z. z.). Podmienky sa líšia pre jednotlivé kategórie vozidiel a usporiadania 

pneumatík takto: 
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kategória 
vozidiel 

usporiadanie pneumatík podmienka 

nešpecifikovaná 

  

  
 

zhodné pneumatiky na všetkých nápravách 
v jednoduchom usporiadaní 

nosnosť každej pneumatiky rovná 
najmenej polovici najväčšej prípustnej 
celkovej hmotnosti pripadajúcej na najviac 
zaťaženú nápravu podľa konštrukcie 
vozidla určenej výrobcom vozidla 

  

  
 

zhodné pneumatiky na jednotlivých 
nápravách v jednoduchom usporiadaní 

nosnosť pneumatiky rovná najmenej 
polovici maximálne prípustnej celkovej 
hmotnosti pre príslušnú nápravu určenej 
výrobcom vozidla, pričom pri triedach 
pneumatík C2 a C3 možno zohľadniť 
zmenu nosnosti v závislosti od rýchlosti 
pneumatiky podľa predpisu EHK č. 54* 

M1, N1, O1 a O2 

  
 

pneumatiky homologizované podľa 
predpisu EHK č. 30 v zdvojenom 

usporiadaní (dvojmontáž) 

nosnosť rovná najmenej 0,27 násobku 
maximálne prípustnej celkovej hmotnosti 
pre príslušnú nápravu určenej výrobcom 
vozidla 

M2, M3, N, O3 
a O4 

  
 

pneumatiky homologizované podľa 
predpisu EHK č. 54 v zdvojenom 

usporiadaní (dvojmontáž) 

nosnosť rovná najmenej 0,25 násobku 
maximálne prípustnej celkovej hmotnosti 
pre príslušnú nápravu určenej výrobcom 
vozidla 

L 

 
 

jedna pneumatika na náprave 

nosnosť rovná najmenej najväčšej 
technicky prípustnej hmotnosti pripadajúcej 
na túto nápravu určenej výrobcom vozidla 

  
 

dve pneumatiky na náprave v jednoduchom 
usporiadaní 

nosnosť rovná najmenej polovici najväčšej 
prípustnej celkovej hmotnosti pripadajúcej 
na túto nápravu určenej výrobcom vozidla 

 
 
dve pneumatiky v zdvojenom usporiadaní 

(dvojmontáž) 

nosnosť rovná najmenej 0,54 násobku 
najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti 
pripadajúcej na túto nápravu určenej 
výrobcom vozidla 

  
 

dva súbory pneumatík v zdvojenom 
usporiadaní (dvojmontáž) 

nosnosť rovná najmenej 0,27 násobku 
najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti 
pripadajúcej na túto nápravu určenej 
výrobcom vozidla 

T, R a S 

  
 

dva súbory pneumatík v zdvojenom 
usporiadaní (dvojmontáž) 

nosnosť rovná najmenej 0,285 násobku 
maximálne prípustnej celkovej hmotnosti 
pre túto nápravu určenej výrobcom vozidla 

  
 

dva súbory pneumatík v strojenom 
usporiadaní (trojmontáž) 

nosnosť rovná najmenej 0,2 násobku 
maximálne technicky prípustnej hmotnosti 
pre túto nápravu určenej výrobcom vozidla 
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*Predpis EHK č. 54 sa, ako je uvedené v jeho bode 1, vzťahuje na pneumatiky určené pre vozidlá kategórií 

M2, M3, N, O3 a O4, okrem pneumatík rýchlostných kategórií do 80 km/h. Ako je definované v bode 2.31 

predpisu, pneumatikou triedy C2 je pneumatika s indexom nosnosti pri jednoduchom usporiadaní ≤ 121 

a kategóriou rýchlosti ≥ „N“. Pneumatikou triedy C3 je buď pneumatika s indexom nosnosti pre jednoduché 

usporiadanie ≥ 122 alebo s indexom nosnosti pre jednoduché usporiadanie ≤ 121 a súčasne s kategóriou 

rýchlosti ≤ „M“. Príloha č. 8 predpisu obsahuje tabuľku so zmenou nosnosti v závislosti od rýchlosti: 

 

Zmena nosnosti (%)  

Rýchlosť 

(km/h) 

Všetky indexy nosnosti Indexy nosnosti 

≥ 122 
1
/ 

Indexy nosnosti ≤ 121 
1/

 

 Symbol rýchlostnej kategórie Symbol rýchlostnej 
kategórie 

Symbol rýchlostnej kategórie 

 F G J K L M L M N P 
2/

 

0  +150 +150 +150 +150 +150 +150 +110 +110 +110 +110 

5  +110 +110 +110 +110 +110 +110 +90 +90 +90 +90 

10   +80 +80 +80 +80 +80 +80 +75 +75 +75 +75 

15   +65 +65 +65 +65 +65 +65 +60 +60 +60 +60 

20   +50 +50 +50 +50 +50 +50 +50 +50 +50 +50 

25   +35 +35 +35 +35 +35 +35 +42 +42 +42 +42 

30   +25 +25 +25 +25 +25 +25 +35 +35 +35 +35 

35   +19 +19 +19 +19 +19 +19 +29 +29 +29 +29 

40   +15 +15 +15 +15 +15 +15 +25 +25 +25 +25 

45   +13 +13 +13 +13 +13 +13 +22 +22 +22 +22 

50   +12 +12 +12 +12 +12 +12 +20 +20 +20 +20 

55   +11 +11 +11 +11 +11 +11 +17.5 +17.5 +17.5 +17.5 

60   +10 +10 +10 +10 +10 +10 +15.0 +15.0 +15.0 +15.0 

65    +7.5 +8.5 +8.5 +8.5 +8.5 +8.5 +13.5 +13.5 +13.5 +13.5 

70    +5.0 +7.0 +7.0 +7.0 +7.0 +7.0 +12.5 +12.5 +12.5 +12.5 

75    +2.5 +5.5 +5.5 +5.5 +5.5 +5.5 +11.0 +11.0 +11.0 +11.0 

80 0 +4.0 +4.0 +4.0 +4.0 +4.0 +10.0 +10.0 +10.0 +10.0 

85 -3 +2.0 +3.0 +3.0 +3.0 +3.0 +8.5 +8.5 +8.5 +8.5 

90 -6 0 +2.0 +2.0 +2.0 +2.0 +7.5 +7.5 +7.5 +7.5 

95 -10 -2.5 +1.0 +1.0 +1.0 +1.0 +6.5 +6.5 +6.5 +6.5 

100 -15 -5 0 0 0 0 +5.0 +5.0 +5.0 +5.0 

105  -8 -2 0 0 0 +3.75 +3.75 +3.75 +3.75 

110  -13 -4 0 0 0 +2.5 +2.5 +2.5 +2.5 

115   -7 -3 0 0 +1.25 +1.25 +1.25 +1.25 

120   -12 -7 0 0 0 0 0 0 

125      0 -2.5 0 0 0 

130      0 -5.0 0 0 0 

135       -7.5 -2.5 0 0 

140       -10 -5 0 0 

145        -7.5 -2.5 0 

150        -10.0 -5.0 0 

155         -7.5 -2.5 

160         -10.0 -5.0 

1/ Indexy nosnosti vzťahujúce sa na jednoduchú montáž. 

2/ Zmeny nosnosti nie sú dovolené pri rýchlostiach nad 160 km/h. Pre rýchlostnú kategóriu Q a vyššiu rýchlostná kategória zodpovedajúca 

symbolu rýchlostnej kategórie určuje maximálnu dovolenú rýchlosť pre pneumatiku. 

 

3.7. Menia sa požiadavky na kategóriu rýchlosti pneumatík namontovaných na vozidle (§ 5 ods. 8 a 9 

novelizovanej vyhlášky MDPT SR č. 464/2009 Z. z.). Naďalej platí, že kategória rýchlosti (respektíve jej 

symbol uvedený na pneumatike) má byť prinajmenšom zhodný s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou 

vozidla. V prípade pneumatík triedy C1 (pneumatiky určené najmä pre vozidlá kategórií M1, N1, O1 a O2) 
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s kategóriami rýchlosti V, W, Y a Z je pri zvýšení rýchlosti potrebné zohľadniť závislosť na nosnosti podľa 

predpisu EHK č. 30:  

 

Tabuľka maximálnych zaťažení v závislosti od rýchlosti pre kategóriu rýchlosti V: 

Maximálna rýchlosť (km/h) Zaťaženie (%) 

215 98,5 

220 97 

225 95,5 

230 94 

235 92,5 

240 91 

 

Tabuľka maximálnych zaťažení v závislosti od rýchlosti pre kategóriu rýchlosti W: 

Maximálna rýchlosť (km/h) Zaťaženie (%) 

240 100 

250 95 

260 90 

270 85 

 
Tabuľka maximálnych zaťažení v závislosti od rýchlosti pre kategóriu rýchlosti Y: 

Maximálna rýchlosť (km/h) Zaťaženie (%) 

270 100 

280 95 

290 90 

300 85 

 
 

Pre maximálne rýchlosti medzi hodnotami uvedenými v tabuľkách sú prípustné lineárne interpolácie 

maximálneho zaťaženia. 

 

V prípade použitia pneumatík s označením horským symbolom {bod 3.4 b) tohto dokumentu} môže byť 

kategória rýchlosti nižšia, ako je najväčšia konštrukčná rýchlosť vozidla, musí však zodpovedať rýchlosti 

aspoň 160 km/h, respektíve v prípade vozidiel kategórie L 130 km/h; na túto skutočnosť však musí 

upozorňovať nálepka alebo iné zariadenie v zornom poli vodiča s údajom o najväčšej prípustnej rýchlosti 

pneumatík, ktorá nesmie byť prekročená. Oproti doterajšiemu zneniu vyhlášky už nie je povolené takéto 



 

 6 

zníženie kategórie rýchlosti pri pneumatikách s označením „M+S“ alebo „M.S“ alebo „M&S“ bez označenia 

horským symbolom. 

 

V prípade použitia profesionálnych terénnych pneumatík s označením „POR“ môže byť kategória rýchlosti 

nižšia, než najväčšia konštrukčná rýchlosť vozidla, podmienkou však je obdobné upozornenie, ako v prípade 

pneumatík s označením horským symbolom. 

 
3.8. Menia sa požiadavky na použitie pneumatík na náhradnom kolese (§ 5 ods. 12 novelizovanej 

vyhlášky MDPT SR č. 464/2009 Z. z.). Ak je na náhradnom kolese pneumatika pre normálne použitie, musí 

byť rovnakej veľkosti ako pneumatiky namontované na vozidle a nahustená najmenej na tlak zodpovedajúci 

najväčšiemu predpísanému husteniu pneumatík na vozidle. Náhradné koleso s pneumatikou na núdzový 

dojazd môže byť len na vozidlách kategórií M1 a N1, pneumatika musí byť homologizovaná podľa predpisu 

EHK č. 64. Príklad označenia homologizačnou značkou podľa predpisu EHK č. 64: 

 

 

Číslo „64“ v príklade je označením čísla homologizačného predpisu. Písmeno „R“ označuje homologizáciu 

náhradnej jednotky na dočasné použitie (napr. náhradné koleso). Ostatné číslice označenia sa môžu líšiť od 

príkladu uvedeného na obrázku. 

 

3.9. Menia sa požiadavky na použitie protektorovaných pneumatík, oproti doterajšiemu zneniu prichádza 

ku zmene v tom, že z vozidiel na prepravu nebezpečných vecí ustanovených v časti 9 bode 9.1.2 dohody 

ADR je ich použitie zakázané len na všetkých nápravách motorových vozidiel, na prípojných použité byť 

môžu. Pre autobusy tried II a III ostáva naďalej zakázané ich použitie na prednej náprave. (§ 5 ods. 14 

novelizovanej vyhlášky MDPT SR č. 464/2009 Z. z.) 

 

3.10. Pneumatiky homologizované podľa predpisu EHK č. 75 určené pre vozidlá kategórií L2e a L5e môžu 

byť namontované aj na vozidlá kategórie L6e a L7e (§ 5 ods. 15 novelizovanej vyhlášky MDPT SR č. 

464/2009 Z. z.). 

 

3.11. Na pravú mieru sa uvádza grafické označenie pneumatík s prehlbovateľnými drážkami dezénu, 

ktoré možno používať alternatívne k označeniu „REGROOVABLE“ (§ 5 ods. 17 novelizovanej vyhlášky MDPT 

SR č. 464/2009 Z. z.): 
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4. K vyhláškou dosiaľ povoleným dodatočne montovaným svetelným zariadeniam označujúcim niektoré 

vozidlá, ako sú vozidlá taxislužby alebo autoškoly, sanitné vozidlá, hasičské vozidlá alebo vozidlá hromadnej 

dopravy osôb, pribudlo označenie vozidiel PZ SR dopredu a dozadu svietiacim nápisom „POLÍCIA“ alebo 

iným nápisom súvisiacim s cestnou premávkou. Toto označenie môže byť v činnosti výhradne pri použití 

zvláštnych výstražných svietidiel. Obdobne môže byť na vozidlách Vojenskej polície a obecnej polície 

namontovaný dopredu a dozadu svietiaci nápis súvisiaci s cestnou premávkou. Tak, ako bolo dosiaľ 

vyhláškou povolené, aj tieto nové označenia môžu byť vyhotovené zrkadlovo. Nové označenia, okrem nápisu 

„POLÍCIA“, nesmú vyžarovať v uhle 15° smerom von od obrysu vozidla dopredu červené svetlo a dozadu 

biele svetlo. (§ 7 ods. 3 novelizovanej vyhlášky MDPT SR č. 464/2009 Z. z.) 

 

5. Dopĺňajú sa niektoré podmienky pre spájanie vozidiel do jazdných súprav (zapojenie vozidiel v súprave 

naďalej nie je predmetom technickej kontroly), zavádza sa povinnosť vybavenia prívesov so stredovou 

nápravou (DC) so zaťažením na oje prevyšujúcim 50 kg pri rovnomernom naložení na najväčšiu prípustnú 

celkovú hmotnosť podperným zariadením na prednej časti vozidla alebo na oji (§ 8 ods. 1, 4 a 7 

novelizovanej vyhlášky MDPT SR č. 464/2009 Z. z.). 

Poznámka: Zapojenie vozidiel v súprave nie je predmetom technickej kontroly, každé vozidlo sa pri nej 

naďalej posudzuje samostatne. 

 
6. Dopĺňajú sa ustanovenia o povinnom vybavení cestných motorových vozidiel počítadlom prejdenej 

vzdialenosti a o zákaze pozmeňovania stavu počítadla a zásahov doň (§ 9 ods. 6 a 7 novelizovanej 

vyhlášky MDPT SR č. 464/2009 Z. z.). 

 
7. Zavádza sa požiadavka dobrej viditeľnosti označenia plynom poháňaných vozidiel „CNG“ a „LPG“ pre 

ostatných účastníkov cestnej premávky (§ 11 ods. 9 a 10 novelizovanej vyhlášky MDPT SR č. 464/2009 Z. 

z.). 

 
8. Zavádza sa nové označenie pre vozidlá poháňané skvapalneným zemným plynom „LNG“ (§ 11 ods. 11 

novelizovanej vyhlášky MDPT SR č. 464/2009 Z. z.). Označenie podľa vzoru na obrázku (prevzatom 

z predpisu EHK č. 110) má byť dobre viditeľné pre ostatných účastníkov cestnej premávky. V prípade 

autobusov kategórie M2 a M3 má byť označenie aj v prednej časti vozidla a na vonkajšej strane dverí vpravo. 

 

 

 

Označenie má mať zelené pozadie, biely alebo biely reflexný okraj a biele alebo bielo reflexné písmená. 

Šírka okraja má byť 4 až 6 mm, výška písma aspoň 25 mm, hrúbka písma aspoň 4 mm. Šírka označenia má 

byť 110 až 150 mm, výška 80 až 110 mm. Písmená „LNG“ majú byť umiestnené uprostred. 

 

9. Zavádza sa nové označenie pre vozidlá na vodíkový pohon (§ 11 ods. 12 novelizovanej vyhlášky MDPT 

SR č. 464/2009 Z. z.). Označenie podľa vzoru na obrázkoch {prevzatých z nariadenia Komisie (EÚ) č. 

406/2010} má byť dobre viditeľné pre ostatných účastníkov cestnej premávky. V prípade vozidiel na vodíkový 
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pohon kategórií M1 a N1 musí byť jedno označenie umiestnené v motorovom priestore vozidla a jedno 

v blízkosti prípojky alebo zariadenia na dopĺňanie paliva. V prípade vozidiel na vodíkový pohon kategórií M2 

a M3 musia byť označenia umiestnené takto: vpredu a vzadu na vozidle, v blízkosti zariadenia na dopĺňanie 

paliva a na boku každých dverí. V prípade vozidiel na vodíkový pohon kategórií N2 a N3 musia byť označenia 

umiestnené takto: vpredu a vzadu na vozidle a v blízkosti zariadenia na dopĺňanie paliva. Označenie musí 

byť vyhotovené ako nálepka odolná proti poveternostným podmienkam alebo štítok odolný proti 

poveternostným podmienkam. 

 

Označenie vozidla na vodíkový pohon používajúceho kvapalný vodík: 

 

Označenie vozidla na vodíkový pohon používajúceho stlačený (plynný) vodík: 

 

Označenie má mať zelené pozadie, biely okraj a biele písmená. Okraje a písmená alebo pozadie musia byť 

reflexné. Nápisy majú byť vyhotovené veľkým písmom a umiestnené uprostred. Šírka označenia má byť 40 

mm (dĺžka strany), výška 40 mm (dĺžka strany), šírka okraja 2 mm, výška písma 9 mm, hrúbka písma 2 mm. 

V prípade označení vozidiel verejnej dopravy, umiestnených na vozidle vpredu a vzadu, má byť šírka 

označenia 125 mm (dĺžka strany), výška 125 mm (dĺžka strany), šírka okraja má byť 5 mm, výška písma 25 

mm, hrúbka písma 5 mm.  

 

10. Zavádza sa nové označenie dobíjateľných zásobníkov energie (akumulátorov) s vysokým napätím vo 

vozidlách na elektrický pohon piktogramom na obrázku (§ 11 ods. 13 novelizovanej vyhlášky MDPT SR č. 

464/2009 Z. z.). Piktogram musí byť aj na všetkých krytoch a batériách, ktoré po odstránení odkryjú živé časti 

vysokonapäťových obvodov. Obrázok piktogramu: 
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Označenie má mať žlté pozadie, čierny okraj a čierny symbol blesku. Ďalšie požiadavky na označenie nie sú 

definované. 

 

11. Zavádza sa nové označenie pre motorové vozidlá prepravujúce odpad (§ 11 ods. 14 novelizovanej 

vyhlášky MDPT SR č. 464/2009 Z. z.). Takéto vozidlá musia byť označené vpredu a vzadu, kolmo 

k pozdĺžnej rovine, reflexnými výstražnými tabuľkami z materiálu so spätným odrazom triedy 2 podľa vzoru 

na obrázku. V prípade jazdnej súpravy musí byť tabuľka umiestnená na zadnej strane prípojného vozidla. 

Označenie musí byť dobre viditeľné pre ostatných účastníkov cestnej premávky. 

 

 

 

Šírka označenia má byť 400 mm, výška minimálne 300 mm, čierne písmeno „A“ má byť vysoké 200 mm 

a má mať hrúbku 20 mm. 

Poznámka: Toto označenie nie je predmetom technickej kontroly. Ako sa uvádza na internetovej stránke 

MDVRR SR „Vyhláška stanovuje, že spomínaným označením má byť vozidlo označené iba v prípade 

vykonávania prepravy odpadu a nezáleží pritom, či ide o vnútroštátnu prepravu odpadu alebo medzinárodnú 

prepravu odpadu (akákoľvek preprava odpadu). Pokiaľ preprava odpadu nie je vykonávaná, tak toto 

označenie na vozidle nemôže byť. Z tohto dôvodu odporúčame dopravcom, ktorí vykonávajú prepravu 

odpadu, aby si svoje vozidlá označili sklápateľnou (skladacou) tabuľkou s čiernym písmenom „A“. 

 

12. Pre vozidlá kategórií M2 a M3 sa zavádza povinné označenie vyhradeného miesta pre vodiaceho psa {§ 

11 ods. 15 písm. g) novelizovanej vyhlášky MDPT SR č. 464/2009 Z. z.} piktogramom podľa príkladu na 

obrázku. Autobusy používané v diaľkovej doprave a medzinárodnej doprave takéto označenie nemusia mať.  

 

http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=172377
http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=172377
http://www.telecom.gov.sk/index/open_file.php?file=doprava/cesta/sdu/Oznacenie_A.pdf
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Piktogram musí obsahovať zobrazenie psa a zelený kríž, iné požiadavky naň nie sú definované. Vyhotovenie 

označenia sa môže odlišovať od príkladu na obrázku.  

 

13. Spresňujú sa požiadavky na vybavenie dopravných jednotiek pri preprave nebezpečných vecí 

osobitnou výbavou, výbavou na osobnú ochranu a protipožiarnou výbavou odkazom na vyhlášku č. 

64/1987 Zb. o Európskej dohode o medzinárodnej preprave nebezpečných vecí (ADR) v znení neskorších 

predpisov (§ 16 ods. 7 novelizovanej vyhlášky MDPT SR č. 464/2009 Z. z.). 

 

14. Umožňuje sa použitie zvláštnych výstražných svietidiel (ZVS) so svetlom oranžovej farby pri vlečení 

vozidiel a pri núdzovom státí vozidiel (§ 18 ods. 4 novelizovanej vyhlášky MDPT SR č. 464/2009 Z. z.). 

 
15. Zavádzajú sa ďalšie podmienky pre zvláštne zvukové výstražné znamenia podľa § 40 zákona č. 8/2009 Z. 

z. (dopĺňajúce zvláštne výstražné modré alebo červené svetlo); okrem doterajšej požiadavky na hladinu 

zvuku najmenej 105 dB(A) pribudla možnosť premenlivej frekvencie zmien výšky tónu a požiadavka na 

uvedenie do činnosti výlučne vtedy, keď sú v činnosti zvláštne výstražné svietidlá (§ 19 ods. 2 novelizovanej 

vyhlášky MDPT SR č. 464/2009 Z. z.). 

 
16. V prípade požiadavky na umiestnenie zvláštneho výstražného svietidla (ZVS) na najvyššom mieste 

karosérie alebo nadstavby vozidla alebo čo najbližšie k najvyššiemu miestu v pozdĺžnej strednej rovine 

alebo symetricky po oboch stranách strednej pozdĺžnej roviny sa pripája formulácia „pokiaľ to dovoľuje 

konštrukcia vozidla“ {§ 19 ods. 3 písm. a) novelizovanej vyhlášky MDPT SR č. 464/2009 Z. z.}. 

 
17. Menia sa podmienky pre doplnkové ZVS (§ 19 ods. 5 novelizovanej vyhlášky MDPT SR č. 464/2009 Z. z.). 

Po novom môžu mať vozidlá so ZVS vyžarujúcimi modrú, červenú alebo kombináciu modrej a červenej farby 

svetla namiesto doterajšieho jedného páru najviac 6 párov doplnkových ZVS vpredu a vzadu. Mení sa tiež 

výška nad rovinou pozemnej komunikácie, v ktorej majú byť tieto doplnkové ZVS vpredu a vzadu na vozidle 

umiestnené, a to po novom najmenej 300 mm a najviac 2800 mm. Zavádza sa tiež nová možnosť vybavenia 

vozidla najviac 6 pármi ďalších doplnkových ZVS na bokoch vozidla, súmerne k pozdĺžnej zvislej rovine. 

Zavádza sa nová povinnosť pre vozidlá s pevne zabudovanými ZVS uvedené do cestnej premávky od 

1.1.2016 mať jeden pár doplnkových ZVS s modrou farbou svetla na bokoch súmerne k pozdĺžnej zvislej 

rovine najviac 600 mm od predného obrysu vozidla, ak vzdialenosť ZVS na najvyššom mieste karosérie od 

predného obrysu vozidla prevyšuje 1200 mm. 

 
18. V prípade ZVS, ktoré nie sú pevne spojené s karosériou vozidla, sa namiesto doterajšej špecifikácie 

pripojenia „pomocou magnetu alebo vákuovej prísavky“ zavádza výraz „pomocou prenosného zariadenia“ (§ 

19 ods. 6 až 8 novelizovanej vyhlášky MDPT SR č. 464/2009 Z. z.). 
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19. Zavádza sa nový vzor tlačiva „Protokol o technickej kontrole vozidla“, podľa prechodných ustanovení 

možno tlačivá podľa doterajšieho vzoru používať na tlač dokladov až do vyčerpania skladových zásob, 

najneskoršie však do 31.12.2015 (§ 17a ods. 1 a príloha č. 1 novelizovanej vyhlášky MDPT SR č. 29/2006 Z. 

z.). S rovnakým prechodným ustanovením sa mení aj tlačivo „Protokol o emisnej kontrole motorového 

vozidla“ (§ 17a ods. 1 a príloha č. 8 novelizovanej vyhlášky MDPT SR č. 29/2006 Z. z.). 

 
20. Vzor tlačiva „Osvedčenie o schválení vozidla na prepravu nebezpečných vecí“ sa z vyhlášky MDPT SR 

č. 29/2006 Z. z. vypúšťa, nahrádza sa odkazom na vyhlášku č. 64/1987 Zb. o Európskej dohode o 

medzinárodnej preprave nebezpečných vecí (ADR) v znení neskorších predpisov (§ 1 ods. 9 novelizovanej 

vyhlášky MDPT SR č. 29/2006 Z. z.). 

 
21. Vzor tlačiva „Potvrdenie o technickej kontrole na vydanie prepravného povolenia“ bol zmenený tak, 

aby zodpovedal jeho aktuálnemu vzhľadu definovanému medzinárodnou organizáciou ITF na použitie 

v multilaterálnej kvóte ECMT a používanému v súčasnosti pri technických kontrolách (Príloha č. 4 

novelizovanej vyhlášky MDPT SR č. 29/2006 Z. z.). 

 
22. V opise kontrolnej nálepky technickej kontroly sa podľa doterajšej praxe upravilo pravidelné 

prispôsobovanie predtlačených rokov platnosti tak, aby bol rozsah rokov uvedených na kontrolnej nálepke 

vždy dostatočný na vyznačovanie aktuálnych lehôt platnosti technických kontrol (I. diel bod 6 a II. diel bod 3 

prílohy č. 6 novelizovanej vyhlášky MDPT SR č. 29/2006 Z. z.). K podobnej zmene prišlo aj pri kontrolných 

nálepkách emisnej kontroly a kontroly originality (Prílohy č. 10 a 13 novelizovanej vyhlášky MDPT SR č. 

29/2006 Z. z.). 

 
23. V oblasti montáže plynových zariadení prichádza ku viacerým zmenám v súvislosti so zavedením montáže 

plynových zariadení LNG (§ 10, 11 a 17a ods. 2 až 4, prílohy 15 až 18 a 20 až 25 novelizovanej vyhlášky 

MDPT SR č. 29/2006 Z. z.).  

 
 

 

V prípade priameho rozporu medzi súčasným znením metodických pokynov a vyššie citovanými 

ustanoveniami vyhlášok, sú od 1.2.2015 záväzné ustanovenia vyhlášok. 

 

Tie z vyššie citovaných ustanovení, ktoré podľa doterajších metodických pokynov nie sú predmetom 

technickej kontroly, sa pri technickej kontrole nekontrolujú. Časť z nich bude do rozsahu technickej kontroly 

zavedená pripravovanými novelizáciami metodických pokynov. 

 

 

 

TESTEK, a.s. 

poverená technická služba technickej kontroly vozidiel  


