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Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

Nám. slobody  č. 6, 810 05  Bratislava,  P.O. Box  č.100

Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií

K č. j.: 11527 – 2100 / 06 Bratislava, dňa 08.03.2007

Dodatok č. 1,

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

Článok 1

Bod 2.2.10 sa nahrádza novým textom, ktorý znie:

„2.2.10 Evidenčné číslo vozidla: Vyznačuje sa evidenčné číslo vozidla uvedené v OEV, 
pričom za skupinou písmen označujúcich okres bezprostredne nasleduje skupina 
ostatných znakov evidenčného čísla (napr. „BA001AA“). V prípadoch

a) technickej kontroly pravidelnej vykonávanej na základe rozhodnutia obvodného 
úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie (ďalej len „obvodný úrad“) 
v súvislosti s jednotlivým dovozom vozidla, 

b) technickej kontroly pred schválením vozidla jednotlivo vyrobeného alebo 
jednotlivo dovezeného na premávku na pozemných komunikáciách

sa namiesto evidenčného čísla vozidla vyznačuje údaj podľa ustanovení osobitného 
predpisu3).“

Článok 2

Bod 2.2.15 sa nahrádza novým textom, ktorý znie:

„2.2.15 Chyby na vozidle: Vyznačujú sa trojmiestne kódy kontrolných úkonov, v ktorých 
boli pri technickej kontrole na vozidle zistené chyby. V poli označenom písmenom 
„A“ sa vyznačujú kódy kontrolných úkonov so zistenou ľahkou chybou, v poli 
označenom písmenom „B“ kódy kontrolných úkonov so zistenou vážnou chybou 
a v poli označenom písmenom „C“ kódy kontrolných úkonov so zistenou 
nebezpečnou chybou. V prípade zistenia viacerých chýb v tom istom kontrolnom 
úkone sa kód kontrolného úkonu vyznačí len do poľa prislúchajúceho najzávažnejšej 
z nich. V každom z polí je možný zápis do dvoch stĺpcov, pričom sa údaje 
vyznačujú postupne po riadkoch najprv do ľavého a následne do pravého stĺpca.“
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Článok 3

Bod 2.2.16 sa nahrádza novým textom, ktorý znie:

„2.2.16 Brzdné sily a účinok bŕzd: Vyznačujú sa:

a) namerané veľkosti brzdných síl prevádzkovej brzdy v (kN) na každom kolese, na 
ktoré prevádzková brzda pôsobí; údaje sa uvádzajú po nápravách od 
najprednejšej, pričom každej náprave prislúcha jeden riadok (napr. „1 Bv L:10,5 
P:10,0 kN“, kde číslica „1“ označuje prvú nápravu v poradí, reťazec znakov
„Bv“ brzdnú silu prevádzkovej brzdy, znak „L“ ľavú stranu a „P“ pravú stranu, 
„10,5“ je veľkosť sily na ľavom kolese nápravy a „10,0“ veľkosť sily na pravom 
kolese nápravy),

b) osobitne pre každú nápravu nameraná veľkosť ovládacej sily v (N), pri ktorej 
boli merané sily vyznačované podľa písm. a), alebo osobitne pre každú nápravu 
nameraná veľkosť brzdného tlaku prevádzkovej brzdy, pri ktorom boli merané 
sily vyznačované podľa písm. a) a maximálneho brzdného tlaku v (kPa) (napr. 
v prípade merania sily „1 Fo 100 N“, kde číslica „1“ označuje prvú nápravu 
v poradí a reťazec znakov „Fo“ ovládaciu silu, „100“ je veľkosť nameranej 
ovládacej sily, alebo v prípade merania tlaku „1 p/pmc 300 350 kPa“, kde číslica 
„1“ označuje prvú nápravu v poradí, znak „p“ brzdný tlak a reťazec znakov 
„pmc“ maximálny brzdný tlak, „300“ je veľkosť brzdného tlaku a „350“ veľkosť 
maximálneho brzdného tlaku),

c) namerané veľkosti brzdných síl parkovacej brzdy v (kN) na každom kolese, na 
ktoré parkovacia brzda pôsobí; údaje sa uvádzajú po nápravách od najprednejšej, 
pričom každej náprave prislúcha jeden riadok a blokovanie kolesa sa vyznačuje 
znakom „B“ (napr. „2 Bp L:17,5B P:16,0 kN“, kde číslica „2“ označuje druhú 
nápravu v poradí, reťazec znakov „Bp“ brzdnú silu parkovacej brzdy, znak „L“ 
ľavú stranu a „P“ pravú stranu, „17,5“ je veľkosť sily na ľavom kolese nápravy, 
pričom znak „B“ znamená, že koleso blokovalo, a „16,0“ veľkosť sily na pravom 
kolese nápravy).“

Článok 4

Bod 2.2.26 sa nahrádza novým textom, ktorý znie:

„2.2.26 Podpis prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla, ktorým potvrdzuje 
oboznámenie sa so skutočnosťami zistenými pri kontrole: Prevádzkovateľ alebo 
vodič vozidla, ktorý prevzal protokol o TK, potvrdí svojim podpisom oboznámenie 
sa so skutočnosťami zistenými pri kontrole. Ak prevádzkovateľ alebo vodič 
odmietne podpísať, kontrolný technik uvedie rukou, písacím strojom, počítačovou 
tlačiarňou alebo odtlačkom pečiatky do rubriky „Ďalšie záznamy STK“ (bod 2.2.18) 
text „PREVÁDZKOVATEĽ (resp. VODIČ) ODMIETOL PODPÍSAŤ 
OBOZNÁMENIE ...“ a odovzdá protokol o TK vedúcemu STK alebo zástupcovi 
vedúceho STK, ktorý tento záznam osobitne podpíše.“
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Článok 5

Bod 2.3.3 sa nahrádza novým textom, ktorý znie:

„2.3.3 Opis protokolu o TK musí byť označený textom „OPIS“ za kódom protokolu (bod 
2.2.1). V rubrike „Ďalšie záznamy STK“ (bod 2.2.18), alebo pri nedostatku miesta 
v záhlaví protokolu o TK sa vyznačí text: „ZA SPRÁVNOSŤ OPISU (meno osoby, 
ktorá opis vystavila), DŇA ...........“ a pripojí sa vlastnoručný podpis osoby, ktorá opis 
vystavila, a odtlačok pečiatky používanej pri technických kontrolách. Uvedené texty 
sa vyznačujú rukou, písacím strojom, počítačovou tlačiarňou alebo odtlačkom 
pečiatky.“

Článok 6

Vkladá sa nový bod 2.3.5 s textom, ktorý znie:

„2.3.5 Opis protokolu o TK sa vyhotoví spôsobom podľa bodu 2.3.4 tiež v prípade, ak bol 
pôvodný protokol o TK do informačného systému zaznamenaný programovým 
vybavením, ktoré v čase vyhotovenia opisu už nemá platné schválenie, a na 
vyhotovenie opisu nie je možné použiť informačný systém so schváleným 
programovým vybavením.“

Článok 7

Príloha č. 1 sa nahrádza novou prílohou:
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„Príloha č. 1

EVIDENČNÝ LIST STANICE TECHNICKEJ KONTROLY

Názov oprávnenej osoby TK a sídlo STK: Identifikačné číslo STK: Dátum účinnosti zmeny: List č.* z

kategórie vozidiel: L M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 T RRozsah oprávnenia 
STK

(nehodiaci sa údaj 
preškrtnúť)

druhy TK podľa § 49 
ods. 2 písm.: a) b) c) d) e) f) g) zákona č. 725/2004 Z. z.

Odtlačky pečiatok oprávnenej osoby TK (odtlačiť do horného poľa) a prislúchajúce dátumy prevzatia pečiatok (uvádzať v spodnom poli):

Štatutárny zástupca: (titul, meno, priezvisko) (podpis)

Platnosť osvedčenia kontrolného technika na druhy TK podľa zákona č. 725/2004 Z. z. do: (dátum)
Kontrolný technik: (titul, meno, priezvisko)

Funkcia:
(V/Z/T)**

Kód 
kontrolného 

technika: § 49 ods. 2 písm. a), c), d) + g) § 49 ods. 2 písm. b) + g) § 49 ods. 2 písm. e) + g) § 49 ods. 2 písm. f) + g)
Podpisový vzor:

* V prípade nedostatočného počtu rubrík na zápis niektorého z údajov je potrebné použiť ďalší evidenčný list a listy očíslovať.

** Používať symbol „V“ pre vedúceho STK, „Z“ pre zástupcu vedúceho STK a „T“ pre kontrolného technika

Druhy technických kontrol:

§ 49 ods. 2 písm. a), c), d) zákona č. 725/2004 Z. z. –  technická kontrola pravidelná, technická kontrola zvláštna, technická kontrola administratívna
§ 49 ods. 2 písm. b) zákona č. 725/2004 Z. z. – technická kontrola pred schválením vozidla jednotlivo vyrobeného, jednotlivo dovezeného alebo jednotlivo prestavaného
§ 49 ods. 2 písm. e) zákona č. 725/2004 Z. z. – technická kontrola na prepravu nebezpečných vecí
§ 49 ods. 2 písm. f) zákona č. 725/2004 Z. z. – technická kontrola na vydanie prepravného povolenia
§ 49 ods. 2 písm. g) zákona č. 725/2004 Z. z. – opakovaná technická kontrola“
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Článok 8

Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom uverejnenia.

Ing. Miroslav Biroš v. r.

generálny riaditeľ


