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Inšpekčné činnosti technickej služby technickej kontroly podľa zákona č. 106/2018 Z. z.: 

overovanie počiatočného plnenia podmienok, priebežné overovanie plnenia podmienok 

a odborný dozor 

(31.12.2021) 

 

Podľa zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 106/2018 Z. z.“) a jeho vykonávacej vyhlášky MDV SR  

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

(ďalej len „vyhláška č. 137/2018 Z. z.“) vykonáva technická služba technickej kontroly TESTEK, a.s. ako činnosti 

akreditované podľa normy ISO 17020:2012 tieto inšpekcie: 

 

1. Overenie počiatočného plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly {§ 74 ods. 1 písm. a) 

zákona č. 106/2018 Z. z.} 

Overeniu počiatočného plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly (ďalej len „počiatočné overenie“) 

podlieha stanica technickej kontroly (STK) v procese zriaďovania (teda ešte pred jej zriadením) alebo existujúca 

STK, ak ide o jej zmenu (napr. typu alebo počtu kontrolných liniek). Počiatočné overenie sa vykonáva na základe 

žiadosti (nová STK, zmena STK) podanej technickej službe technickej kontroly držiteľom povolenia na zriadenie 

STK alebo oprávnenou osobou technickej kontroly. Počiatočným overením je podľa § 2 vyhlášky č. 137/2018 Z. 

z. kontrola: 

a) platnosti povolenia na zriadenie STK (ak ide o zmenu STK, tak kontrola oprávnenia na vykonávanie technickej 

kontroly), 

b) priestorového vybavenia STK, 

c) rozmerov kontrolných liniek STK a ich brán, 

d) prítomnosti zariadení technologického vybavenia STK, 

e) schválenia zariadení technologického vybavenia, ak schváleniu podliehajú, 

f) plnenia požiadaviek ustanovených na zariadenia technologického vybavenia, ktoré schváleniu nepodliehajú, 

g) mobility zariadení technologického vybavenia, ak ide o mobilnú STK, 

h) funkčnosti zariadení technologického vybavenia, 

i) overenia a kalibrácie zariadení technologického vybavenia, ak overeniu a kalibrácii podliehajú, 

j) prenosu nameraných hodnôt do automatizovaného informačného systému technických kontrol vozidiel 

s celoštátnou pôsobnosťou (ďalej len „celoštátny informačný systém“), 

k) rozmiestnenia a požadovaného nasmerovania komponentov monitorovacieho záznamového zariadenia 

zhotovujúcich snímky, 

l) prenosu snímok z monitorovacieho záznamového zariadenia do celoštátneho informačného systému, 

m) lokálneho ukladania videozáznamu z monitorovacieho záznamového zariadenia, 

n) platnosti kontroly detektorov úniku plynu, 

o) príslušnosti vyhlásení o zhode nainštalovaného monitorovacieho záznamového zariadenia so schváleným 

typom a o zhode vybavenia priestoru kontrolnej linky alebo kontrolných liniek STK detekciou nebezpečnej 

koncentrácie výbušného plynu s ustanovenými požiadavkami pre výbušné atmosféry k STK, 

p) príslušnosti odborných posudkov vetrania STK a v prípade mobilnej STK aj o dostatočnej únosnosti plochy 

v mieste kontrolnej jamy k STK, 

q) plnenia minimálnych požiadaviek na riadenie kvality, 

r) súladu stavu zásob tlačív dokladov, kontrolných nálepiek a pečiatok so stavom vedeným v evidencii (ak ide 

o zmenu STK), 

s) označenia STK a označenia STK o monitorovaní záznamovým zariadením (ak ide o zmenu STK), 

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

kalibrácii do celoštátneho informačného systému (ak ide o zmenu STK), 

u) platnosti certifikovaného systému protikorupčného manažérstva (ak ide o zmenu STK). 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/106/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/137/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/137/
https://testek.sk/files/Vzor_ziadosti_o_pociatocne_overenie_nova_STK_1_1_2020.doc
https://testek.sk/files/Vzor_ziadosti_o_pociatocne_overenie_zmena_STK_1_1_2021.doc
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Vykonanie počiatočného overenia v zmysle § 2 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 137/2018 Z. z. s výsledkom spĺňa 

podmienky na vykonávanie technickej kontroly sa považuje v zmysle § 3 ods. 6 vyhlášky č. 137/2018 Z. z. za 

vykonanie priebežného overenia plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly s výsledkom spĺňa 

podmienky na vykonávanie technickej kontroly. 

Ostatné podrobnosti možno nájsť v § 2 vyhlášky č. 137/2018 Z. z. Zoznam technologických zariadení, ktorými 

musia byť STK vybavené, ako aj požiadavky na ne kladené, možno nájsť v dokumente na internetovej stránke 

spoločnosti TESTEK, a.s. 

Počiatočné overenie vykonávajú pracovníci Oddelenia overovania spoločnosti TESTEK, a.s. 

(overovanie@testek.sk). Kontaktnou osobou pre počiatočné overovanie je Ing. Tomáš Mäsiar 

(tomas.masiar@testek.sk, tel. +421 911 565 901) alebo Tomáš Guráň (tomas.guran@testek.sk, tel. +421 911 

565 945). 

 

2. Priebežné overenie plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly {§ 74 ods. 1 písm. b) zákona 

č. 106/2018 Z. z.} 

Priebežnému overeniu plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly (ďalej len „priebežné overenie“) 

podlieha raz za dva roky každá existujúca STK. Priebežné overenie sa vykonáva na základe plánu priebežných 

overení schváleného MDV SR (plán na rok 2022 je zverejnený na internetovej stránke spoločnosti TESTEK, a.s.). 

Plán obsahuje zoznam STK a plánovaný termín vykonania priebežného overenia. O vykonanie priebežného 

overenia nie je potrebné žiadať, pracovníci vykonávajúci priebežné overenie sa štatutárovi oprávnenej osoby 

prevádzkujúcej predmetnú STK vopred ohlásia v termíne podľa schváleného plánu. Priebežným overením je podľa 

§ 3 vyhlášky č. 137/2018 Z. z. kontrola: 

a) priestorového vybavenia STK, 

b) rozmerov kontrolných liniek STK a ich brán platných v čase udelenia oprávnenia na vykonávanie technickej 

kontroly, 

c) prítomnosti zariadení technologického vybavenia STK, 

d) schválenia zariadení technologického vybavenia, ak schváleniu podliehajú, 

e) plnenia požiadaviek ustanovených na zariadenia technologického vybavenia, ktoré schváleniu nepodliehajú, 

f) mobility zariadení technologického vybavenia, ak ide o mobilnú STK, 

g) funkčnosti zariadení technologického vybavenia, 

h) overenia a kalibrácie zariadení technologického vybavenia, ak overeniu a kalibrácii podliehajú, 

i) dodržania nasmerovania komponentov monitorovacieho záznamového zariadenia zhotovujúcich snímky, 

j) správneho lokálneho ukladania videozáznamu z monitorovacieho záznamového zariadenia, 

k) platnosti kontroly detektorov úniku plynu, 

l) plnenia minimálnych požiadaviek na riadenie kvality, 

m) súladu stavu zásob tlačív dokladov, kontrolných nálepiek a pečiatok so stavom vedeným v evidencii, 

n) označenia STK a označenia STK o monitorovaní záznamovým zariadením, 

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

kalibrácií do celoštátneho informačného systému, 

p) platnosti certifikovaného systému protikorupčného manažérstva. 

Zoznam technologických zariadení, ktorými musia byť STK vybavené, ako aj požiadavky na ne kladené, možno 

nájsť v dokumente na internetovej stránke spoločnosti TESTEK, a.s. Stručnú informáciu k priebežnému 

overovaniu možno takisto nájsť v dokumente na internetovej stránke spoločnosti TESTEK, a.s. 

Priebežné overenie vykonávajú pracovníci Oddelenia overovania spoločnosti TESTEK, a.s. 

(overovanie@testek.sk). Kontaktnou osobou pre priebežné overovanie je Ing. Tomáš Mäsiar 

(tomas.masiar@testek.sk, tel. +421 911 565 901) alebo Tomáš Guráň (tomas.guran@testek.sk, tel. +421 911 

565 945).  

 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/137/
https://testek.sk/PDF/Zoznam_technologickeho_vybavenia_2022.pdf
mailto:overovanie@testek.sk
mailto:tomas.masiar@testek.sk
mailto:tomas.guran@testek.sk
https://testek.sk/PDF/Plan_priebeznych_overeni_2022.pdf
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/137/
https://testek.sk/PDF/Zoznam_technologickeho_vybavenia_2022.pdf
https://testek.sk/PDF/Info_k_priebeznemu_overeniu_2022.pdf
mailto:overovanie@testek.sk
mailto:tomas.masiar@testek.sk
mailto:tomas.guran@testek.sk
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3. Odborný dozor technickej služby technickej kontroly {§ 74 ods. 1 písm. c) zákona č. 106/2018 Z. z.} 

Odborný dozor technickej služby technickej kontroly (ďalej len „odborný dozor“) dopĺňa a nadväzuje na štátny 

odborný dozor, zavedený už predchádzajúcou právnou úpravou. Odbornému dozoru podliehajú oprávnené osoby 

technickej kontroly (prevádzkovatelia STK), technici technickej kontroly a odborne spôsobilé osoby na kalibrácie 

zariadení používaných pri technických kontrolách. Odborný dozor je vopred nevyžiadanou a neohlásenou 

inšpekciou zameranou na zisťovanie porušení zákona č. 106/2018 Z. z., jeho vykonávacích vyhlášok 

a metodických pokynov MDV SR. Odborný dozor môže byť podľa § 145 ods. 10 zákona č. 106/2018 Z. z. 

vykonávaný okrem iných aj týmito opatreniami: 

a) opätovná kontrola štatisticky správneho podielu kontrolovaných vozidiel, 

b) anonymné kontroly prostredníctvom použitia vozidla s chybami, ktoré môže na kontrolu pristaviť akákoľvek 

fyzická osoba; chyby vozidla poverení zamestnanci technickej služby vopred zdokumentujú, 

c) analýza výsledkov kontroly technického stavu vozidla s možnosťou využitia štatistických metód, 

d) prešetrovanie podaní prevádzkovateľov vozidiel, 

e) overovanie výsledkov zistených pri kontrole. 

Kontrolovaná osoba je povinná poskytnúť orgánu odborného dozoru súčinnosť. Ostatné podrobnosti sú uvedené 

v § 141 až 146 zákona č. 106/2018 Z. z. a vo vyhláške MDV SR č. 141/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o štátnom odbornom dozore a odbornom dozore technických služieb na úseku prevádzky vozidiel 

v cestnej premávke.  

Technická služba technickej kontroly vykonáva odborný dozor nad kontrolovanými osobami v rozsahu jej 

oprávnení a povinností v zmysle zákona č. 106/2018 Z. z. a na tieto účely sú kontrolóri (inšpektori) oddelenia 

technickej služby orgánmi verejnej správy a konajú vo verejnom a spoločensky prospešnom záujme. 

Odborný dozor vykonávajú pracovníci Oddelenia odborného dozoru spoločnosti TESTEK, a.s. Kontaktnou 

osobou pre odborný dozor je Ing. Mgr. Jaroslav Olexa (jaroslav.olexa@testek.sk, tel. +421 903 648 732).  

 

TESTEK, a.s., technická služba technickej kontroly 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/106/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/141/
mailto:jaroslav.olexa@testek.sk

