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Dôvodová správa

k

návrhu Dodatku č. 3,

ktorým sa mení a dopĺňa Metodický pokyn číslo 11527 – 2100 / 06 zo dňa 21.11.2006 na 
vyznačovanie výsledku technickej kontroly vozidla a na evidenciu podpisových vzorov kontrolných 

technikov a vzorových odtlačkov pečiatok  používaných pri technických kontrolách

K čl. I ods. 1 až 3:

Zmeny v čl. 2.1.2 a 2.2.16 metodického pokynu zohľadňujú zavedenie automatického prenosu údajov 
z valcovej skúšobne bŕzd do informačného systému STK. K tomu sa vzťahuje i nové znenie poznámky 
pod čiarou k odkazu č. 4). Pôvodný odkaz č. 4) sa nachádza v časti rušenej čl. I ods. 4 navrhovaného 
dodatku.

K čl. I ods. 4:

Zrušenie požiadavky na vyznačovanie údajov týkajúcich sa  emisií zážihových motorov so 
zdokonaleným emisným systémom pôvodne definovaných v  odseku  2.2.18 v písmenách b) až d) 
vyplýva zo skutočnosti, že meranie týchto údajov už nie je súčasťou technickej kontroly.

K čl. I ods. 5:

V novom znení poslednej vety odseku 2.2.24 slová „jemu pridelenej pečiatky“ jednoznačne priraďujú 
pečiatku, ktorou kontrolný technik označí protokol o technickej kontrole, ku konkrétnemu technikovi, 
ktorý kontrolu vykonal a údaje na protokol vyznačil.

K čl. I ods. 6:

V novom znení poslednej vety odseku 2.2.25 slová „jemu pridelenej pečiatky“ jednoznačne priraďujú 
pečiatku, ktorou vedúci STK alebo jeho zástupca potvrdí oboznámenie sa s  protokolom o technickej 
kontrole, ku konkrétnej osobe vedúceho STK alebo jeho zástupcu.

K čl. I ods. 7:

V novom znení odseku 3.2.10 slová „jemu pridelenej pečiatky“ jednoznačne priraďujú pečiatku, 
ktorou kontrolný technik označí osvedčenie o technickej kontrole, ku konkrétnemu technikovi, ktorý 
kontrolu vykonal a údaje na osvedčenie vyznačil.

K čl. I ods. 8:

V novom znení prvej vety odseku 5.2 slová „im pridelených pečiatok“ zodpovedajú novo zavádzanej 
praxi, kedy jednotlivé pečiatky používané na STK pri technickej kontrole budú priradené konkrétnym 
kontrolným technikom.

K čl. I ods. 9:

Vložený nový odsek spresňuje, že každému kontrolnému technikovi musí byť priradená jediná 
pečiatka, nezdieľaná s ostatnými kontrolnými technikmi. Bráni sa tak dosiaľ bežnej praxi, kedy bola 
jedna a tá istá pečiatka pridelená viacerým kontrolným technikom.



w
w

w
.te

st
ek

.s
k

K čl. I ods. 10:

Zmena umožňuje uvádzať údaje ku kontrolnej linke mobilnej STK priamo na evidenčnom liste 
príslušnej stabilnej STK, nakoľko podpisové vzory kontrolných technikov a odtlačky pečiatok sú 
v tomto prípade rovnaké. Zamedzuje sa tak zbytočnému administratívnemu zaťaženiu oprávnených 
osôb technickej kontroly.

K čl. I ods. 11:

Nový vzor evidenčného listu STK obsahuje pri každom vzorovom odtlačku pečiatky používanej pri 
technickej kontrole novú rubriku na uvedenie kódu kontrolného technika, ktorému je pridelená. 
Identifikácia STK na evidenčnom liste bola ďalej vložením rubriky pre uvedenie typu STK zosúladená 
s vyhláškou č. 578/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. Opis rozsahu oprávnenia vyznačovaním 
kategórií kontrolovaných vozidiel bol vypustený, nakoľko tento údaja vyplýva z označenia typu STK.


