
 

 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 
Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií 
 

 
 

Metodický pokyn č. 38/2014, 
 

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 
v znení neskorších predpisov 

 
 

Článok I 
 

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 v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto: 

 
 
1. Bod 1 znie: 
 
„Metodický pokyn upravuje vyznačovanie výsledku technickej kontroly vozidla na tlačivách Protokol 
o technickej kontrole vozidla (ďalej len „protokol o TK“), Osvedčenie o technickej kontrole (ďalej len 
„osvedčenie o TK“) a na kontrolných nálepkách používaných pri technických kontrolách v staniciach 
technickej kontroly (ďalej len „STK“) v Slovenskej republike. Metodický pokyn ďalej upravuje 
spôsob vyznačovania údajov do evidenčných listov STK a ďalšej manipulácie s nimi. 
 
Poznámka: Vyznačované znaky a údaje sú v ďalšom texte uvedené v úvodzovkách. Samotné 
vyznačovanie sa vykonáva bez úvodzoviek. Niektoré vyznačované textové údaje sú pre zvýraznenie 
uvádzané veľkým písmom. Samotné vyznačovanie do tlačív dokladov je možné i malým písmom, ak 
použitie veľkého písma nevyplýva priamo z charakteru textu.“ 
 
2. Bod 2.1.3 znie: 
 
„Protokol o TK sa považuje za vydaný, ak bol v informačnom systéme uzatvorený a uložený. 
Dodatočné vyznačovanie údajov do vydaných protokolov o TK nie je prípustné okrem ručne 
vyznačovaných údajov podľa bodov 2.2.24 až 2.2.26. Oprava a doplnenie údajov uvedených na 
vydanom protokole o TK je možná len spôsobom podľa častí 2.4 a 2.5.“ 
 
3. Body 2.1.4  a 2.1.5 sa vypúšťajú. 
 
4. V bode 2.2.2 sa vypúšťa písmeno b). Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená b) až f). 
 
5. Bod 2.2.10 znie: 
 
„Evidenčné číslo vozidla: Vyznačuje sa evidenčné číslo vozidla uvedené v OEV, pričom za skupinou 
písmen označujúcich okres bezprostredne nasleduje skupina ostatných znakov (napr. „BA001AA“).“ 
 
6. Poznámka pod čiarou č. 3) sa vypúšťa. 

 
7. Doterajšia poznámka pod čiarou č. 4) sa označuje ako č. 3). 
 
 
 



 

 

8. Poznámka pod čiarou č. 3) znie: 
 
„bod 3 písm. d) metodického pokynu č. j.: 11523 – 2100 / 06 zo dňa 21. 11. 2006 na vykonávanie 
kontrol brzdových sústav vozidiel kategórií L1e, L2e, L3e, L4e a L6e pri technických kontrolách, bod 3 
písm. c) metodického pokynu č. j.: 11524 – 2100 / 06 zo dňa 21. 11. 2006 na vykonávanie kontrol 
brzdových sústav vozidiel kategórií M1, N1, L5e a L7e pri technických kontrolách, čl. III bod 3 
metodického pokynu č. 79/2011 na vykonávanie kontrol brzdových sústav vozidiel kategórií M1 
s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3,5 t, M2, M3, N2, N3, O3 a O4 na valcových 
skúšobniach bŕzd pri technických kontrolách vozidiel a čl. IV metodického pokynu č. 33/2007  
na vykonávanie kontrol brzdových sústav vozidiel kategórií T a R pri technických kontrolách 
v staniciach technickej kontroly“ 
 
9. V bode 2.2.16 sa odkaz č. 4) pri poslednej vete označuje ako odkaz č. 3). 
 
10. V bode 2.2.18, písmeno a) znie: 
 

„slovný opis druhu kontroly zodpovedajúci kódu popísanému v časti 2.2.2 (napr. „TK 
PRAVIDELNÁ“ v prípade kódu „N“, „TK ZVLÁŠTNA“ v prípade kódu „Z“, „TK 
ADMINISTRATÍVNA“ v prípade kódu „A“, „TK NA PREPR. NEBEZP. VECÍ“ v prípade kódu 
„R“, „TK NA VYDANIE PREPR. POVOLENIA“ v prípade kódu „S“, „OPAKOVANÁ TK 
K TK PRAVIDELNEJ“ v prípade kódu „ON“ atď.),“ 

 
11. V bode 2.2.18, písmeno d) znie: 
 

„vykonané kontrolné úkony alebo skupiny kontrolných úkonov, ak ide o technickú kontrolu 
zvláštnu, napr. „VYKONANÉ KONTROLNÉ ÚKONY SKUPINY 100 A KONTROLNÝ ÚKON 
628“ alebo „VYKONANÉ KONTROLNÉ ÚKONY SKUPÍN 100 A 200“,“ 

 
12. V bode 2.2.18 sa vypúšťa písmeno g), v bode f) sa čiarka na konci vety nahrádza bodkou. 

 
13. V bode 2.2.26 sa vypúšťa posledná veta poznámky. 
 
14.  Bod 2.3.1 znie: 
 
„Na požiadanie vlastníka alebo držiteľa vozidla vyhotoví STK opis protokolu o TK z technickej 
kontroly, ktorú vykonala. Jeden výtlačok opisu sa uloží k pôvodnému protokolu o TK na STK, druhý 
výtlačok opisu na tlačive s identickým označením série a evidenčného čísla protokolu o TK  
sa odovzdá žiadateľovi.“ 
 
15.  Bod 2.3.2 znie: 
 
„Opis protokolu o TK sa vyhotoví vyznačením údajov pôvodného protokolu o TK na tlačivo protokolu 
o TK. Na vykonanie opisu protokolu o TK sa použije príslušná funkcia informačného systému. 
Prítomnosť vozidla na STK pri vykonávaní opisu protokolu o TK nie je potrebná. 
 
16.  Bod 2.3.3 znie: 
 
„Opis protokolu o TK musí byť označený textom „OPIS“ za kódom protokolu (bod 2.2.1). 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.“ 
 
17.  Body 2.3.4 a 2.3.5 sa vypúšťajú. 
 
 



 

 

18.  Za bod 2.3 sa vkladajú body 2.4 a 2.5, ktoré znejú: 
 
„Doplnenie údajov na vydanom protokole o technickej kontrole 
 

2.4.1 Doplnenie údajov na vydanom protokole o TK sa vykoná, ak sa zistí, že údaje uvedené 
v rubrike „Ďalšie záznamy STK“ (bod 2.2.18) sú nesprávne alebo neúplné. Údaje 
uvedené v iných rubrikách protokolu o TK nemožno po jeho vydaní dopĺňať. 

 
2.4.2 Doplnenie údajov na vydanom protokole o TK je možné vykonať do 30 kalendárnych 

dní od vydania pôvodného protokolu o TK. 
 
2.4.3 Nový protokol o TK sa vyhotoví vyznačením údajov pôvodného protokolu o TK  

na tlačivo protokolu o TK s príslušne doplnenými údajmi v rubrike „Ďalšie záznamy 
STK“ (bod 2.2.18). Na doplnenie údajov na vydanom protokole o TK sa použije 
príslušná funkcia informačného systému. Prítomnosť vozidla na STK pri dopĺňaní 
údajov nie je potrebná. 

 
2.4.4 Doplnený údaj v rubrike „Ďalšie záznamy STK“ protokolu o TK musí začínať 

dátumom, kedy bol údaj doplnený a kódom a priezviskom kontrolného technika, ktorý 
údaj doplnil. Za priezviskom kontrolného technika nasleduje samotný doplnený údaj. 
Dátum, kód a priezvisko kontrolného technika generuje a vyznačuje informačný 
systém. 

 
2.4.5 Údaje v rubrike „Ďalšie záznamy STK“ protokolu o TK po doplnení musia 

zodpovedať stavu, v akom bolo vozidlo pri technickej kontrole. Doplnenie údajov  
na vydanom protokole o TK nemožno využiť na zaznamenanie zmien vozidla 
vykonaných po predmetnej technickej kontrole (napr. montáž spájacieho zariadenia 
alebo ochranného rámu). 

 
2.4.6 Ak doplnenie údajov na vydanom protokole o TK nemôže vykonať kontrolný technik, 

ktorý vykonal pôvodnú technickú kontrolu, doplní ich a protokol v jeho zastúpení 
podpíše a označí odtlačkom pečiatky (bod 2.2.24) vedúci alebo zástupca vedúceho 
STK. 

 
2.4.7 Jeden výtlačok nového protokolu o TK s doplnenými údajmi sa uloží na STK. Druhý 

výtlačok na tlačive s identickým označením série a evidenčného čísla protokolu o TK 
odovzdá kontrolný technik prevádzkovateľovi alebo vodičovi vozidla namiesto 
výtlačku pôvodného protokolu o TK, ktorý od neho preberie. Bez prebratia pôvodného 
protokolu o TK nemôže byť nový protokol o TK s doplnenými údajmi odovzdaný 
prevádzkovateľovi alebo vodičovi vozidla. Výtlačok pôvodného protokolu o TK 
vrátený prevádzkovateľom alebo vodičom vozidla a výtlačok pôvodného protokolu 
o TK uložený na STK sa zaradia medzi tlačivá na skartáciu.“ 

 
„Oprava údajov na vydanom protokole o technickej kontrole 
 

2.5.1 Oprava údajov na vydanom protokole o TK sa vykoná, ak sa zistí, že údaje uvedené 
v rubrike „VIN“ (bod 2.2.7), v rubrike „Chyby na vozidle“ (bod 2.2.15), v rubrike 
„Ďalšie záznamy STK“ (bod 2.2.18) alebo v rubrike „Stav počítadla prejdenej 
vzdialenosti“ (bod 2.2.20) sú nesprávne alebo neúplné. Údaje uvedené v iných 
rubrikách protokolu o TK nemožno po jeho vydaní opravovať. 

 
2.5.2 Opravu údajov na vydanom protokole o TK je možné vykonať v deň vydania 

pôvodného protokolu o TK. 
 



 

 

2.5.3 Nový protokol o TK sa vyhotoví vyznačením údajov pôvodného protokolu o TK  
na tlačivo protokolu o TK s príslušne zmenenými údajmi v rubrikách podľa bodu 
2.5.1. Na opravu údajov na vydanom protokole o TK sa použije príslušná funkcia 
informačného systému „Storno a kópia protokolu“. Prítomnosť vozidla na STK pri 
oprave údajov nie je potrebná. 

 
2.5.4 Údaje v rubrike „Chyby na vozidle“ (bod 2.2.15) je možné len dopĺňať. Nemožno 

meniť alebo zmazať zapísané pôvodné chyby na vozidle. 
 
2.5.5 V rubrike „Ďalšie záznamy STK“ musí byť uvedený text „Oprava protokolu  

č.:“ nasledovaný kódom pôvodného protokolu. Tento údaj generuje a vyznačuje 
informačný systém. 

 
2.5.6 Ak opravu údajov na vydanom protokole o TK nemôže vykonať kontrolný technik, 

ktorý vykonal pôvodnú technickú kontrolu, opravu vykoná a protokol v jeho zastúpení 
podpíše a označí odtlačkom pečiatky (bod 2.2.24) vedúci alebo zástupca vedúceho 
STK. 

 
2.5.7 Jeden výtlačok nového protokolu o TK s opravenými údajmi sa uloží na STK. Druhý 

výtlačok na tlačive s identickým označením série a evidenčného čísla protokolu o TK 
odovzdá kontrolný technik prevádzkovateľovi alebo vodičovi vozidla namiesto 
výtlačku pôvodného protokolu o TK, ktorý od neho preberie. Bez prebratia pôvodného 
protokolu o TK nemôže byť nový protokol o TK s opravenými údajmi odovzdaný 
prevádzkovateľovi alebo vodičovi vozidla.. Výtlačok pôvodného protokolu o TK 
vrátený prevádzkovateľom alebo vodičom vozidla a výtlačok pôvodného protokolu 
o TK uložený na STK sa zaradia medzi tlačivá na skartáciu.“ 

 
19.  Bod 3.1.3 sa vypúšťa. 

 
20.  Za bod 4 sa vkladá bod 5, ktorý znie: 
 
„Automatizovaný informačný systém technických kontrol 
 

5.1 Automatizovaný informačný systém technických kontrol (ďalej len „informačný 
systém“) je jednotný informačný systém vedený výlučne v elektronickej podobe 
s vlastnosťami softvéru, ktorý používa výhradne štandardy a otvorené formáty na 
princípe KLIENT-Server. 

 
5.2 Prístup do informačného systému majú len oprávnené osoby technickej kontroly, 

poverená technická služba technickej kontroly vozidiel (ďalej len „technická služba“) 
a príslušné orgány štátnej správy (okresné úrady, ministerstvo a Policajný zbor) a to 
prostredníctvom oprávnených užívateľov v potrebnom rozsahu. 

 
5.3 Oprávnený užívateľ je fyzická osoba, ktorá má prístup do informačného systému. 

U oprávnenej osoby je oprávneným užívateľom kontrolný technik (ďalej len 
„technik“) alebo aj ďalší zamestnanec oprávnenej osoby. Záznamy do informačného 
systému u oprávnenej osoby môže vytvárať ktorýkoľvek oprávnený užívateľ, ak tento 
metodický pokyn nestanovuje inak. 

 
5.4 Prístup do informačného systému je zabezpečený a priradený pre každého 

oprávneného užívateľa samostatne, pomocou užívateľského mena a prístupového hesla 
priradeného len konkrétnemu užívateľovi. Užívateľské meno a prístupové heslo 
pridelené oprávnenému užívateľovi technickou službou ako správcom systému, slúži 
len na počiatočný vstup do informačného systému a oprávnený užívateľ je povinný si 
zmeniť prístupové heslo. Každý oprávnený užívateľ je povinný zabezpečiť svoje 



 

 

užívateľské heslo tak, aby nemohlo dôjsť k jeho zneužitiu inou osobou. Každý 
oprávnený užívateľ je povinný na prístup do informačného systému používať len svoje 
užívateľské meno a heslo. 

 
5.5 Výkon technickej kontroly zaznamená oprávnený užívateľ do informačného systému 

vytvorením elektronického protokolu pre každú technickú kontrolu. K vytvorenému 
elektronickému protokolu pridelí technik tlačivá podľa osobitného predpisu4). Za 
výkon technickej kontroly je zodpovedný ten technik, pod ktorého užívateľským 
menom a heslom je v informačnom systéme zaznamenaná technická kontrola. 

 
5.6 Technik musí používať informačný systém v súlade s návodom na používanie 

vydaným technickou službou, ktorý je zverejnený na jej webovom sídle. 
 
5.7 Technická služba spracováva dátové súbory z technických kontrol z jednotlivých 

staníc technickej kontroly.“ 
 
21.  Dopĺňa sa poznámka pod čiarou č. 4), ktorá znie: 
 
„§ 52 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.“ 
 
22.  Doterajšie body 5 a 6 sa označujú ako body 6 a 7. 
 
23.  Bod 6.2 znie: 
 
„Oprávnená osoba technickej kontroly vozidiel (ďalej len „oprávnená osoba“) zasiela technickej 
službe podpisové vzory všetkých kontrolných technikov, kódy kontrolných technikov pridelené 
technickou službou a vzorové odtlačky im pridelených pečiatok používaných pri technických 
kontrolách vyznačené stanoveným spôsobom na tlačive evidenčného listu STK podľa vzoru v prílohe 
č. 1. Evidenčný list STK sa zasiela ako originál (nie fotokópia, faxová reprodukcia, ani elektronické 
zobrazenie).“ 
 
24.  Bod 6.8 znie: 
 
„Technická služba poskytuje prístup do centrálnej evidencie ministerstvu.“ 

 

Článok II 
 
Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť dňa 15.9.2014 
 
 
 

Mgr. Michal Halabica v. r. 
generálny riaditeľ 


