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Zmeny vo vyhláške č. 137/2018 Z. z. od 1.1.2021 

(spracované a aktualizované 22.12.2020) 

 

Dňom 1.1.2021 nadobudne účinnosť podstatná časť ustanovení vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby 

Slovenskej republiky č. 403/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby 

Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly v znení 

neskorších predpisov.  

 

Najdôležitejšie zo zmien vo vyhláške č. 137/2018 Z. z.: 

 

1. Ku žiadosti o počiatočné overenie plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly sa budú 

prikladať aj dokumenty preukazujúce plnenie minimálnych požiadaviek na riadenie kvality (§ 2 ods. 3  

vyhlášky č. 137/2018 Z. z.) a správa z počiatočného overenia bude obsahovať aj identifikačné číslo stanice 

technickej kontroly (STK) (§ 2 ods. 9  vyhlášky č. 137/2018 Z. z.). Vzor postupu na zabezpečenie plnenia 

minimálnych požiadaviek na riadenie kvality na STK možno nájsť na našej internetovej stránke. 

2. Do rozsahu priebežného overenia plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly sa zavádza 

kontrola vkladania údajov o zariadeniach používaných pri vykonávaní technickej kontroly a o ich overení alebo 

kalibrácii do celoštátneho informačného systému (§ 3 ods. 2 vyhlášky č. 137/2018 Z. z.), správa 

z priebežného overenia bude obsahovať aj identifikačné číslo STK (§ 3 ods. 4 vyhlášky č. 137/2018 Z. z.) a za 

priebežné overenie sa bude považovať aj počiatočné overenie vykonané na účel zmeny STK (§ 3 nový ods. 6 

vyhlášky č. 137/2018 Z. z.). 

3. V súvislosti so zrušením kontrolných nálepiek sa s účinnosťou od 1.7.2021 vypúšťajú ustanovenia 

týkajúce sa nálepiek. 

4. Zo zoznamu zariadení povinných pre kontrolnú linku typu B a typu C sa vypúšťajú nápravové váhy, ktoré 

mali byť pôvodne zavedené v termíne do 20.5.2023 (§ 20 a § 56, ako i nadväzujúce ustanovenia v § 10, § 12 

a v prílohe č. 1 vyhlášky č. 137/2018 Z. z.). 

5. Zavádzajú sa tolerancie na namerané rozmery kontrolných liniek a ich brán, ako aj niektoré ďalšie 

ustanovenia spresňujúce posudzovanie rozmerových požiadaviek na kontrolné linky (§ 19 nové ods. 4 a 5 

vyhlášky č. 137/2018 Z. z.). 

6. Spresňuje sa rozsah predkladaných dokladov pri technickej kontrole v niektorých špeciálnych prípadoch. 

V prípade technickej kontroly administratívnej po uznaní v zahraničí vykonanej kontroly pri dovoze sa naďalej 

predkladá základný technický opis, ako to bolo dosiaľ upravené v čl. 5 ods. 1 písm. g) metodického pokynu 

MDV SR č. 44/2018. Pri technickej kontrole pravidelnej v súvislosti s opätovným schválením jednotlivého 

vozidla sa rozsah predkladaných dokladov zosúlaďuje s platným znením § 28 ods. 2 vyhlášky č. 131/2018 Z. 

z., možno tak predložiť aj pôvodné doklady vozidla alebo pôvodnú tabuľku s evidenčným číslom, čo bolo 

predmetom usmernenia pre STK ešte 9.3.2020. (§ 46 vyhlášky č. 137/2018 Z. z.) 

7. Menia sa lehoty technických kontrol pravidelných. Vozidlá kategórií Ta, R3a a R4a budú podliehať 

kontrolám v lehote každé 4 roky (dosiaľ podliehali v lehote do 4 rokov od prvého prihlásenia a následne 

každé 2 roky) (§ 47 ods. 1 vyhlášky č. 137/2018 Z. z.). Technická kontrola týchto vozidiel vykonaná do 

31.12.2020 ostáva v platnosti do uplynutia lehoty pri nej určenej (nový § 56b ods. 2 vyhlášky č. 137/2018 

Z. z.). 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/403/20210101
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/137/
http://testek.sk/files/april_2019_Vzor_postup_zabezpecenia_riadenia_kvality.doc
http://testek.sk/files/meto/MP_44-2018_TK_pravidelne_zvlastne_administrativne_opakovane_po_zmene_46-2020.pdf
http://testek.sk/files/meto/MP_44-2018_TK_pravidelne_zvlastne_administrativne_opakovane_po_zmene_46-2020.pdf
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/131/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/131/
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8. Upravujú sa niektoré požiadavky na technologické zariadenia. Predlžuje sa interval na zhotovovanie 

snímok prehľadovými kamerami monitorovacieho záznamového zariadenia z 2 na 5 minút, spresňujú sa 

niektoré požiadavky na meradlo spomalenia a  na valcové skúšobne bŕzd. V prípade valcových skúšobní bŕzd 

ide o požiadavky, ktoré boli predmetom predchádzajúcej právnej úpravy a všetky schválené zariadenia ich 

v súčasnosti plnia. (príloha č. 1 vyhlášky č. 137/2018 Z. z.) 

9. S účinnosťou od 1.7.2021 sa Určujú sa podmienky na monitorovacie záznamové zariadenie využívané na 

monitorovanie výkonu kalibrácie zariadení v priestoroch odborne spôsobilej osoby na kalibráciu 

zariadení (prílohy č. 1 a č. 4 vyhlášky č. 137/2018 Z. z.). 

10. Dopĺňa sa zoznam učebných odborov a študijných odborov oslobodených od skúšky z overenia 

znalostí o vozidlách (príloha č. 7 vyhlášky č. 137/2018 Z. z.). 

 

 

TESTEK, a.s. 

technická služba technickej kontroly  


