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Problematika technických kontrol
a metodických pokynov pre STK
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Bezpečnosť cestnej premávky a technické kontroly

vodič

vozidlo

prostredie

Technická kontrola znižuje pravdepodobnosť technickej poruchy vozidla, ktorá
by mohla ohroziť bezpečnosť premávky buď priamo, alebo nepriamo pôsobením
na ostatné časti systému.

Problematika TK a metodických pokynov pre STK

K ohrozeniu bezpečnosti premávky prichádza poruchou, zlyhaním alebo
neželaným pôsobením niektorej zo vzájomne interagujúcich častí systému:
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Príčiny dopravných nehôd podľa štatistík

technický stav vozidla 2,5 %

vozovka 1 %
iné príčiny 2,5 %

Údaje z Českej republiky z roku 1997, podľa V. Porada a kol.; Silniční dopravní nehoda v teorii a praxi

Je nízky podiel technického stavu vozidiel dôsledkom povinnosti absolvovať
technické kontroly, alebo dôsledkom nesprávnej klasifikácie príčin nehôd?
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ľudský faktor 95 %
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Účel technických kontrol
Každý štát má prirodzený záujem na tom, aby vozidlá v premávke spĺňali
podmienky z hľadiska

a
OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA.
Súčasne je v tejto oblasti viazaný záväzkami vyplývajúcimi z členstva v
medzinárodných organizáciách, napr. EÚ alebo EHK OSN.
Vo všeobecnosti sa používajú dva spôsoby riešenia tohto problému,
ktoré sa navzájom dopĺňajú:
1. povinné pravidelné kontroly vozidiel v štátnych alebo štátom
oprávnených pracoviskách (v SR sú to technické a emisné kontroly)
2. náhodné kontroly vozidiel v premávke (v SR cestné kontroly
vykonávané PZ SR)
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BEZPEČNOSTI CESTNEJ PREMÁVKY
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Predpisy upravujúce vykonávanie technických
kontrol vozidiel
všeobecne záväzné právne predpisy

v znení zákonov č. 109/2005 Z. z.,
310/2005 Z. z. a 548/2007 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

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

metodiky a metodické pokyny

v znení vyhlášok
MDPT SR č. 190/2007 Z. z. a
606/2007 Z. z.

č. 394/2005 Z. z.
č. 398/2005 Z. z.
....
č. 114/2008 Z. z.

Vyhláška MDPT SR č. ?/2008 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

v znení vyhlášky
MDPT SR č. 482/2007 Z. z.
a 48/2008 Z. z.

Metodický pokyn na vykonávanie technických
kontrol súvisiacich s jednotlivým dovozom vozidla,
prestavbou jednotlivého vozidla a jednotlivou
výrobou vozidla
Metodický pokyn na vykonávanie
technických kontrol pravidelných,
zvláštnych, administratívnych a
opakovaných technických kontrol

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

Nariadenia vlády SR

Metodický pokyn, ktorým sa stanovuje
rozsah kontrolných úkonov vykonávaných
pri technických kontrolách vozidiel

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 na vykonávanie
technických kontrol na vydanie
prepravného povolenia

Metodický pokyn upravujúci spôsob
vykonávania základného školenia,
zdokonaľovacieho školenia a doškoľovacieho
kurzu kontrolných technikov
a ďalšie ...
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Zákon č. 725/2004 Z. z.
o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných
komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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Systém metodických pokynov MDPT SR
pre technické kontroly vozidiel
metodické pokyny upravujúce jednotlivé druhy technickej kontroly

na vyznačovanie výsledku technickej
kontroly vozidla a na evidenciu
podpisových vzorov kontrolných
technikov a vzorových odtlačkov
pečiatok používaných pri technických
kontrolách
upravujúci podmienky
automatizovaného informačného
systému technických kontrol
upravujúci spôsob vykonávania
základného školenia,
zdokonaľovacieho školenia a
doškoľovacieho kurzu kontrolných
technikov
upravujúci spôsob vykonávania
skúšok z odbornej spôsobilosti
kontrolných technikov

na vykonávanie technických
kontrol na vydanie
prepravného povolenia
(CEMT)

na vykonávanie technických
kontrol súvisiacich s
jednotlivým dovozom vozidla,
prestavbou jednotlivého
vozidla a jednotlivou výrobou
vozidla

metodické pokyny definujúce kontrolné úkony
ktorým sa stanovuje rozsah
kontrolných úkonov
vykonávaných pri technických
kontrolách vozidiel

na kontrolu nastavenia
stretávacích svetlometov,
diaľkových svetlometov a
svetlometov do hmly vozidiel
kategórií M, N a L pri
technických kontrolách

na kontrolu zdokonaleného emisného systému
vozidiel kategórií M1 a N1 so zážihovým motorom v
STK počas prechodného obdobia
(dočasný - kontrolné úkony č. 809 a 810)
ktorým sa upravuje rozsah kontrolných úkonov
vykonávaných pri technických kontrolách vozidiel
kategórií N3, O4, T a R v mobilnej STK

na vykonávanie kontrol
brzdových sústav vozidiel
kategórií M2, M3, N2, N3, O3
a O4 pri technických
kontrolách

a ďalšie ...

ostatné súvisiace
metodické pokyny

na vykonávanie technických
kontrol na prepravu
nebezpečných vecí (ADR)

na vykonávanie kontrol
brzdových sústav vozidiel
kategórií M1, N1, L5e a L7e
pri technických kontrolách

metodické pokyny
dopĺňajúce
kontrolné úkony

na vykonávanie kontrol
brzdových sústav vozidiel
kategórií L1e, L2e, L3e, L4e
a L6e pri technických
kontrolách

a ďalšie ...
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na vykonávanie technických
kontrol pravidelných,
zvláštnych, administratívnych
a opakovaných technických
kontrol
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Celá sieť v SR v roku 2007

Vývoj v rokoch 2004 až 2007

Poznámka: neúplný súbor dát za 2006 (bez 2 STK)
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Hodnotenie vozidiel pri pravidelnej TK
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Najčastejšie chyby vozidiel zisťované pri TK
pravidelnej v roku 2007
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Na internetovej stránke
http://www.testek.sk v sekcii „zoznam
STK“ je voľne prístupný zoznam
všetkých STK v SR, vrátane kontaktného
telefónneho čísla a popisu rozsahu
oprávnenia.

V sekciách „pre verejnosť“ a „aktuálne“ sú
zverejňované priebežne aktualizované správy
z oblasti technických predpisov pre vozidlá.
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Informácie z oblasti technických kontrol a súvisiacich
predpisov na www.testek.sk určené širšej verejnosti

9

Na internetovej stránke
http://www.testek.sk v sekcii „predpisy“
budujeme voľne prístupný informačný
portál, prostredníctvom ktorého by každý
mal mať voľný prístup ku všetkým
predpisom (zákony, vyhlášky, nariadenia
vlády i metodiky a metodické pokyny)
upravujúcim technické podmienky pre
vozidlá.

Aktuálne informácie sú rozosielané
e-mailom. Prihlásenie do distribučného
zoznamu („mailing listu“) je možné
zaslaním e-mailu s predmetom „prihlasenie
do infoservisu“ na adresu testek@testek.sk.
Služba nie je spoplatnená.
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Aktuálne informácie z oblasti technických predpisov
pre vozidlá pre odbornú verejnosť
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Na internetovej stránke
http://www.testek.sk v časti „predpisy“ „metodiky, metodické pokyny a
usmernenia pre STK“ sú voľne prístupné
všetky schválené metodické pokyny MDPT
SR súvisiace s technickými kontrolami
vozidiel.

Vydávame tlačenú publikáciu obsahujúcu metodické
pokyny pre technické kontroly vozidiel.
Nové vydanie bude zadané do tlače v priebehu tohto
roka 2008. Okrem distribúcie na STK rátame i s
distribúciou špecializovanej štátnej správe.
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Možnosti prístupu k metodickým pokynom technickej
kontroly vozidiel
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Novinka na stránke www.testek.sk – informácie o
naplnenosti siete STK

Na základe informácií z obvodných úradov
sledujeme naplnenosť stanovenej siete STK v SR
a aktuálny stav priebežne zverejňujeme v sekcii
„zriaďovanie STK“ . Zverejňujeme tiež údaje o
všetkých držiteľoch právoplatných rozhodnutí o
vydaní povolenia na zriadenie STK.
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Na internetovej stránke http://www.testek.sk
v sekcii „zriaďovanie STK“ sú prístupné
základné informácie pre žiadateľov o
povolenie na zriadenie STK.
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