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Metodický pokyn č. 51/2021, 

ktorým sa mení a dopĺňa Metodický pokyn č. 57/2020 na vykonávanie technických kontrol 

vozidiel, na prepravu nebezpečných vecí (ADR)  

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, štátny dopravný úrad podľa § 136 ods. 

2 písm. a) bodu 38 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke 

a  o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva tento metodický 

pokyn: 

Článok I 

 

Metodický pokyn č. 57/2020 na vykonávanie technických kontrol na prepravu nebezpečných vecí sa 

mení a dopĺňa takto: 

 

1. V článku 4 sa odsek 3 dopĺňa písmenom f), ktoré znie: 

 

 

„f) doklad o zhode s požiadavkami na konštrukciu vozidiel na prepravu nebezpečných vecí, 

ak ide o  dokončované vozidlo určené na prepravu nebezpečných vecí namontovaním 

cisternovej alebo inej nadstavby na vozidlo, prestavbu vozidla na vozidlo určené na 

prepravu nebezpečných vecí, zmenu alebo odchýlku oproti schválenému vyhotoveniu 

vozidla alebo opravu vozidla určeného na prepravu nebezpečných vecí po nehode.  

 

Za takýto doklad sa považuje aj doklad o plnení technických požiadaviek podľa Dohody 

ADR vystavený príslušnou technickou službou overovania vozidiel ADR.  V prípade 

typovo schválených ťahačov návesov alebo typovo schválených dokončených vozidiel 

na prepravu nebezpečných vecí sa za takýto doklad považuje aj osvedčenie o zhode 

(COC).  

 

Doklad o zhode s požiadavkami na konštrukciu vozidiel na prepravu nebezpečných vecí 

sa predkladá pred vykonaním prvej technickej kontroly na prepravu nebezpečných vecí 

v Slovenskej republike v prípade vystavovania  Osvedčenia ADR alebo v prípade 

vystavovania Osvedčenia ADR po predchádzajúcej oprave alebo zmene oproti 

schválenému vyhotoveniu Osvedčenia ADR.  

 

Doklad o zhode s požiadavkami na konštrukciu vozidiel na prepravu nebezpečných vecí 

sa nepredkladá, ak nenastali zmeny v obsahu jednotlivých položiek Osvedčenia ADR 

pri predlžovaní platnosti Osvedčenia ADR uvedenej na zadnej strane tohto dokladu 

alebo v prípade vystavovania  nového tlačiva Osvedčenia ADR, ak platnosť Osvedčenia 

ADR uvedenú na zadnej strane už nie je možné predĺžiť.“. 

 

2. V čl. 10 ods. 4 písmeno d) znie: 



 

„d) v mene a priezvisku kontrolného technika, jeho podpise a odtlačku pečiatky používanej 

pri technickej kontrole.“. 

 

3. V článku 11 odsek 4 znie: 

„(4) Ak nenastali zmeny v obsahu jednotlivých položiek Osvedčenia ADR, predĺži sa 

platnosť Osvedčenia ADR uvedená na zadnej strane tohto dokladu alebo sa vydá nové 

tlačivo Osvedčenia ADR, ak platnosť Osvedčenia ADR uvedenú na zadnej strane tohto 

dokladu už nie je možné predĺžiť. Vyznačené údaje na Osvedčení ADR, ako aj dátum 

vykonania technickej kontroly, ktorá predchádzala vydaniu Osvedčenia ADR alebo 

posledného dátumu technickej kontroly uvedeného na zadnej strane Osvedčenia ADR 

sa musia zhodovať. Odchýlky sú prípustné v: 

a) platnosti Osvedčenia ADR, 

b) mene a priezvisku kontrolného technika, jeho podpise a odtlačku pečiatky 

používanej pri technických kontrolách.“. 

 

 

Článok II 

 

Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť 1. januára 2022. 
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