
1 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 
Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

Štátny dopravný úrad 
 

 
 

Metodický pokyn č. 17/2020, 
ktorým sa mení a dopĺňa metodický pokyn č. 104/2018 na počiatočné a priebežné 

overenie plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly 
 
 

Článok I 
 
 

Metodický pokyn č. 104/2018 na počiatočné a priebežné overenie plnenia podmienok 
na  vykonávanie technickej kontroly sa mení a dopĺňa takto: 
 
1. V článku 1 sa za slová „doplnení niektorých zákonov“ vkladajú slová „v znení zákona 

č.  364/2019 Z. z.“ a za slová „v oblasti technickej kontroly“ sa vkladajú slová „v znení 
neskorších predpisov“. 
 

2. Článok 3 sa dopĺňa novým písmenom e), ktoré znie:  
„e) inšpektorom pracovník oddelenia overovania technickej služby technickej kontroly, 

vykonávajúci overovanie.“. 
 

3. V článku 4 ods. 2 písm. a) siedmom bode sa za slová „menšie o 5 cm“ vkladá čiarka 
a za  slová „menšie o 2 cm“ vkladajú slová „a namerané hodnoty dĺžky a šírky vyznačenej 
rovinnej plochy k meradlu svetlometov menšie o 2 cm“. 
 

4. V článku 4 ods. 2 písmeno f) sa na konci pripájajú tieto slová: „a či sú vystavené v súlade 
s požiadavkami vyhlášky“. 
 

5. V článku 4 ods. 2 písmeno g) sa za slová „kontroluje, či“ vkladá slovo „napríklad“ a za 
slová „skúšobňou bŕzd“ vkladajú slová „alebo načítané čítačkou palubnej diagnostiky 
OBD“. 
 

6. V článku 4 ods. 2 písm. h) prvom bode sa na konci druhej vety bodka nahrádza čiarkou 
a pripájajú sa tieto slová: „ak nebolo technickou službou z objektívnych dôvodov 
odsúhlasené iné umiestnenie kamier ako požaduje vyhláška.“. 
 

7. V článku 4 ods. 2 písmeno j) sa vypúšťa poznámka s jej textom. 
 

8. V článku 4 ods. 2 písm. m) prvom bode sa na konci vety vypúšťajú slová „s rozsahom 
oprávnenia Vykurovacie a klimatizačné zariadenia“. 
 

9. V článku 4 sa odsek 2  dopĺňa novým písmenom o), ktoré znie: 
„o) § 2 ods. 5 vyhlášky: 
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1. sa súlad stavu zásob tlačív dokladov a kontrolných nálepiek kontroluje 
porovnaním fyzicky prítomných tlačív dokladov a kontrolných nálepiek na STK 
so stavom vedeným v evidencii AIS TK. Zistený nesúlad stavu zásob musí 
oprávnená osoba hodnoverne zdokladovať podľa § 26 vyhlášky, 

2. sa súlad stavu pečiatok kontroluje podľa aktuálneho evidenčného listu STK 
zaznamenávajúceho pečiatky v používaní, 

3. sa označenie STK kontroluje vizuálnym porovnaním farebnosti a vyhotovenia so 
vzorom vo vyhláške a kontroluje sa umiestnenie podľa požiadaviek vyhlášky, 

4. sa označenie STK o monitorovaní záznamovým zariadením kontroluje 
vizuálnym porovnaním farebnosti a vyhotovenia so vzorom vo vyhláške 
a kontroluje sa umiestnenie a počet podľa požiadaviek vyhlášky. Umiestnenie 
musí byť na vonkajšej stene naľavo a napravo od vstupnej brány a rovnako tiež 
od výstupnej brány a na obidvoch pozdĺžnych stenách každej kontrolnej linky 
pri vstupnej bráne a rovnako tiež pri výstupnej bráne. Na vonkajšej stene musí 
byť medzi susediacimi bránami liniek aspoň jedno spoločné označenie 
a vnútorné označenia vo viaclinkovej hale so stavebne neoddelenými linkami 
môžu byť aj len na príslušných miestach pozdĺžnych obvodových stien haly. 
Ak  je STK vybavená vonkajšou kamerou, musí byť pri priestore jej záberu 
viditeľne umiestnené (napríklad na stene s namontovanou kamerou) jedno 
označenie o monitorovaní záznamovým zariadením v prevedení podľa 
požiadaviek vyhlášky.“. 
 

10. V článku 5 písmeno g) sa  vypúšťa slovo „zhodné“ a  odrážky znejú: 

• "na základe vizuálneho posúdenia zhodné so zábermi zhotovenými 
pri  predchádzajúcom overovaní, ktoré vyhovovali požiadavkám vyhlášky alebo 

• zhodné s požiadavkami vyhlášky, ak nie sú k dispozícii zábery z predošlého 
overenia.“. 

  
11. V článku 5 písm. j) tretí bod  znie:  

„3. či je na STK spracovaný postup na dobrovoľné školenia zamestnancov a či sú 
o vykonaných školeniach spravené záznamy (napr. prezencie),“. 

 
12. V článku 5 písm. k) prvý bod  a druhý bod znejú:  

„1. sa kontrola vykonáva podľa článku 4 ods. 2 písm. o) prvého bodu. 
2. sa kontrola vykonáva podľa článku 4 ods. 2 písm. o) druhého bodu.“. 

 
13. Článok 5 sa dopĺňa novým písmenom l), ktoré znie: 

„l) § 3 ods. 2 písm. n) vyhlášky: 
1. sa kontrola vykonáva podľa článku 4 ods. 2 písm. o) tretieho bodu, 
2. sa kontrola vykonáva podľa článku 4 ods. 2 písm. o) štvrtého bodu.“. 
 

14. V článku 9 odsek 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak na to dá písomný 
súhlas overovaný subjekt.“. 

15. V článku 10 ods. 2 sa v prvej vete slová „štyri štvrťroky“ nahrádzajú slovami 
„jednotlivé mesiace“, v druhej vete sa slovo „štvrťroku“ nahrádza slovom „mesiaci“ 
a  za slová „dvoch rokov“ sa vkladá slovo „priebežné“. 
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Článok II 
Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť 1. apríla 2020. 

 
 
 

JUDr. Bohuš Chochlík,   
riaditeľ štátneho dopravného úradu  
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