
 

Informácia k najdôležitejším zmenám pri vykonávaní technických kontrol na prepravu 

nebezpečných vecí (ADR) účinným od 19.12.2020 

(zverejnené k 14.12.2020) 

 

V súvislosti s vydaním nového Metodického pokynu č. 57/2020 na vykonávanie technických kontrol vozidiel na 

prepravu nebezpečných vecí (ADR) účinného od 19.12.2020 Vás chceme v stručnosti informovať o najdôležitejších 

zmenách v porovnaní s doterajším metodickým pokynom č. 57/2018. 

Najdôležitejšie zmeny sú nasledovné: 

1. V článku 4 ods. 3 – Základné ustanovenia a predkladané doklady – sa dopĺňa nové písmeno e). 

 

V prípade vozidiel (kategória N alebo O) slúžiacich na nesenie snímateľných cisterien na prepravu nebezpečných 

vecí v prevedení HÁKOVÝ NAKLADAČ, prípadne aj s inými alternatívnymi spôsobmi upevnenia, je potrebné 

predkladať inšpekčnú správu akreditovaného inšpekčného orgánu vozidiel na ADR, v ktorej je deklarované plnenie 

bodu 9.7.3. Dohody ADR týkajúci sa upevnenia snímateľnej cisterny, alebo osobitné vyhlásenie inšpekčného 

orgánu, že upevnenie snímateľnej cisterny vyhovuje ustanoveniam bodu 9.7.3 Dohody ADR.  

 

Zároveň je nutné predložiť doklad o vstupnej, periodickej alebo medziperiodickej prehliadke, príp. mimoriadnej 

kontrole, alebo inej predpísanej skúške vzťahujúci sa ku príslušnej snímateľnej cisterne. Vyznačená doba platnosti 

v čase vykonania technickej kontroly musí byť platná. 

 

2. V článku 5 – Rozsah kontroly – sa dopĺňajú  ods. 5 a 6 

 

V prípade vozidiel (kategória N a O) v prevedení s hákovým nakladačom slúžiacich na nesenie snímateľných 
cisterien na prepravu nebezpečných vecí, ktoré je možné upevniť na uvedené vozidlá, musí byť takéto vozidlo 
pristavené so snímateľnou cisternou odpovedajúcou danému spôsobu upevnenia. Na štítku cisterny (alebo na 
samotnej cisterne) musí byť uvedený nápis „SNÍMATEĽNÁ CISTERNA“ prípadne obdobný nápis v cudzom jazyku 
(napr. DE: AUFSETZTANK, EN: DEMOUNTABLE TANK). 
 
V priebehu vykonávania technickej kontroly, okrem vyhotovenia snímok podľa osobitného predpisu (VIN + stav 
odometra), je nevyhnutné vyhotoviť snímky aj ďalších častí vozidla v rozsahu - štítok snímateľnej cisterny, 
nesnímateľnej cisterny alebo batériového vozidla (tzv. ADR štítok cisterny), upevňovacie prvky vozidla v súvislosti 
so snímateľnou cisternou podľa predchádzajúceho odseku, prípadne aj iné súčasti alebo komponenty vozidla alebo 
jeho vybavenia, ktoré by mohli mať vplyv na výsledok hodnotenia technickej kontroly.  
 
3. V článku 7 – Vydávané doklady – sa mení ods. 9 
 
Obmedzenie platnosti osvedčenia ADR sa nevzťahuje na prípady vozidiel v súvislosti s prepravou snímateľnej 
cisterny v prevedení s hákovým nakladačom.  
 
4. V článku 7 – Vydávané doklady - sa mení ods. 10 a 12 
 
Ide o zmenu počtu zasielaných exemplárov vydávajúcemu orgánu. Osvedčenie ADR sa vyhotoví v dvoch 
exemplároch. Jeden exemplár si ponechá ministerstvo, druhý exemplár sa zasiela prevádzkovateľovi vozidla.  
 
5. V článku 8 – Predlžovanie osvedčenia ADR - sa menia odseky v súvislosti so zmenou možnosti predlžovania 

osvedčenia na STK. 
 
Osvedčenie ADR bude možné predlžovať na ktorejkoľvek STK, ktorá ma oprávnenie na vykonávanie technických 
kontrol na prepravu nebezpečných vecí. Osvedčenie ADR je možné na jeho zadnej strane predĺžiť maximálne 5 
krát.   
 
6. V článku 9 – Ukladanie vydaných dokladov – sa spolu s výtlačkom protokolu o technickej kontrole ukladá 

exemplár osvedčenia ADR, príp. kópia predĺženého osvedčenia ADR. 
 
7. V prílohe č. 3 – Vyplňovanie osvedčenia ADR – sa ruší položka schválil. 
 

Pri vyplňovaní osvedčenia ADR bude nutné vyznačiť už len technika, ktorý technickú kontrolu na prepravu 

nebezpečných vecí vykonal, spolu s vlastnoručným podpisom a odtlačkom pečiatky. 
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