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Zmeny v zákone č. 106/2018 Z. z. po novelizácii zákonom č. 455/2021 Z. z. 

a vo vyhláške MDV SR č. 137/2018 Z. z. po novelizácii vyhláškou č. 462/2021 Z. z. 

(spracované 16.12.2021) 

 

Z nedávnych zmien v zákone č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vo vyhláške 

MDV SR č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly, v znení neskorších predpisov sme do nášho prehľadu vybrali tie najdôležitejšie 

s dopadom na vykonávanie technických kontrol alebo zriaďovanie a prevádzku STK. 

 

1. Zmena zákona č. 106/2018 Z. z. prostredníctvom zákona č. 455/2021 Z. z.: 

  

Novelizačný bod 
v čl. I zákona 

č. 455/2021 Z. z. 

Ustanovenie 
zákona 

č. 106/2018 Z. z. 
Zmena Účinnosť 

3, 12, 14, 15 a 16 
§ 2 ods. 27 a 28, 

§ 45 a § 47 

Namiesto definície certifikovaného miesta opravy, s ktorým sa uvažovalo ako výhradným miestom opráv po vážnych 
dopravných nehodách, sa zavádza definícia autorizovanej a nezávislej opravovne. Po vážnych dopravných nehodách 
bude môcť opravovať poškodenia vozidiel autorizovaná alebo nezávislá opravovňa. Viac informácií možno nájsť na 
webe MDV SR.  

31.12.2021 

8 § 29 ods. 9 
Dopĺňa sa možnosť pre okresný úrad opraviť kategóriu vozidla alebo iné údaje pri dovoze jednotlivého vozidla zo 
zahraničia. 

31.12.2021 

9 § 38 ods. 10 Definuje sa, kedy možno zrušiť rozhodnutie o pridelení náhradného VIN. 31.12.2021 

10 § 40 ods. 1 Novovydávané OE časť I budú mať časovo neobmedzenú platnosť. 31.12.2021 

11 
§ 45 ods. 1 

písm. c) 4. bod 
Ruší sa povinnosť absolvovať technickú kontrolu administratívnu po výmene čelného skla. 31.12.2021 

34, 76 a 84 
§ 74, § 106 a § 

136 

Ceny technickej služby technickej kontroly za služby poskytované oprávneným osobám týkajúce sa prístupu do 
celoštátneho informačného systému technických kontrol a distribúcie tlačív dokladov budú podliehať schvaľovaniu 
MDV SR. Technickej službe technickej kontroly sa umožňuje zber údajov o spotrebe paliva (OBFCM) prostredníctvom 
mobilnej aplikácie mSTK. 

31.12.2021 

46 § 79 ods. 11  
Úprava znenia v súvislosti s vykonávaním kalibrácií mimo STK a zavedenie povinnosti pre kalibrujúci subjekt pripojiť 
k ohláseniu kalibrácie aj zoznam kalibrovaných zariadení. 

31.12.2021 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/106/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/455/vyhlasene_znenie.html
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/statny-dopravny-urad-4/opravy-vozidiel-po-vaznej-dopravnej-nehode
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49, 50 a 52 § 83 
Sprísnenie požiadaviek na držiteľov povolenia na zriadenie STK, má za účel zabrániť špekulatívnym povoleniam 
blokujúcim voľné miesta v sieti. 

31.12.2021 

58 a 59 
§ 85 ods. 5 

písm. a) 

Porušenie povinnosti oprávnenej osoby technickej kontroly „zabezpečiť používanie monitorovacieho záznamového 
zariadenia schváleného typovým schvaľovacím orgánom a odoslanie záznamu do celoštátneho informačného 
systému technických kontrol a umožniť zriadenie trvalého vzdialeného elektronického prístupu k videozáznamu 
prebiehajúcemu v reálnom čase a videozáznamu uloženému lokálne na serveri stanice technickej kontroly subjektom 
podľa § 105 ods. 5“ nebude dôvodom na zrušenie oprávnenia, ale dôvodom na zrušenie oprávnenia bude až jej 
opakované porušenie počas 24 mesiacov odo dňa právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia o uložení pokuty. 

31.12.2021 

63 a 64 
§ 85 ods. 10 až 

13 
Upravuje sa kontinuita oprávnenia na vykonávanie technických kontrol v prípadoch, ak jeho držiteľom bola zosnulá 
fyzická osoba. 

31.12.2021 

65 
§ 86 ods. 1 

písm. e) 
Formálna zmena pri platbe za používanie informačného systému technických kontrol; slová „na jeho vývoj a 
prevádzku“ sa nahrádzajú slovami „za jeho využívanie“. 

31.12.2021 

66 
§ 86 ods. 1 

písm. l) 
Zmena formulácie pri povinnosti oprávnenej osoby zabezpečiť používanie monitorovacieho záznamového zariadenia, 
medzi požiadavky pribudlo aj zabezpečenie jeho nastavenia. 

31.12.2021 

67 
§ 86 ods. 2 

písm. f) 1. bod 
Úprava formulácie týkajúcej sa možnosti vykonávať technické kontroly mimo kontrolnej linky. 31.12.2021 

72 § 91 ods. 9 Spresnenie postupu okresného úradu v sídle kraja pri zmene rozsahu osvedčenia technika technickej kontroly. 31.12.2021 

77 § 109 ods. 1 
Spresnenie formulácie odkazujúcej na prípady definované vykonávacou vyhláškou, kedy má byť nariadená technická 
kontrola pravidelná mimo ustanovených lehôt. 

31.12.2021 

82 
§ 136  ods. 2 

písm. a) 19. bod  
Okrem prideľovania náhradného VIN bude mať ministerstvo právomoc rozhodovať aj o zrušení náhradného VIN. 31.12.2021 

85 
§ 137 písm. a) 1. 

bod 
Okrem udeľovania povolenia na zriadenie STK má okresný úrad v sídle kraja rozhodovať aj o zrušení povolenia. 31.12.2021 

90 § 143 ods. 8 
Pri štátnom odbornom dozore sa umožňuje „na nevyhnutne potrebnú dobu zadržať vybavenie, zariadenie alebo 
prostriedok nachádzajúci sa v priestoroch kontrolovanej osoby, ktorý môže ovplyvniť výsledok merania alebo výsledok 
technickej kontroly, emisnej kontroly alebo kontroly originality, na ďalšie dokazovanie“. 

31.12.2021 

94 
§ 148 ods. 12 

písm. b) 

Okrem doterajších možností, kedy okresný úrad v sídle kraja neuloží oprávnenej osobe pokutu 2000 až 5000 € za 
porušenie jej povinností, sa zavadzajú nové: 

• ak do 15 dní od vykonania kontroly oprávnená osoba písomne oznámi porušenie povinnosti technika vykonávať 
technickú kontrolu v súlade s týmto zákonom, vyhláškou a metodikami {podľa §95 ods. 1 písm. a) zákona}, 

• ak porušenie povinnosti zabezpečiť, aby technická kontrola bola vykonávaná v súlade so zákonom, 
s vykonávacou vyhláškou a podľa metodík {§86 ods. 1 písm. g) zákona}, bolo spôsobené individuálnym porušením 
povinností technika. 

31.12.2021 
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95 
§ 148 ods. 13 

písm. d) 
Medzi prípady, kedy okresný úrad v sídle kraja uloží technikovi pokutu 300 €, sa dopĺňa prípad, kedy technik porušil 
zákaz vykonať kontrolu „bez predloženia ustanovených dokladov a bez pristaveného vozidla“. 

31.12.2021 

114 
§ 170 ods. 3 

písm. b) 

Platnosť technických osvedčení vozidiel (TOV) kategórie L1e vystavených pred 1.12.2006 pre vozidlá vyrobené pred 
1.1.2000 sa predlžuje do 31.12.2027. Tieto vozidlá tak naďalej môžu byť na verejných komunikáciách používané bez 
toho, aby boli prihlásené v evidencii vozidiel. 

31.12.2021 

116 a 117 § 170b ods. 7 
Vypúšťa sa ustanovenie o tom, že platnosť povolenia na zriadenie STK, ktorá uplynie do troch mesiacov od odvolania 
krízovej situácie, sa predlžuje o šesť mesiacov. Vkladá sa ustanovenie o tom, že platnosť povolenia na zriadenie STK, 
ktorá trvá počas krízovej situácie po 1.7.2021, sa predlžuje o 12 mesiacov. 

31.12.2021 

118 nový § 170d 

Konania začaté a právoplatne neukončené pred 31.12.2021 sa dokončia podľa zákona v znení účinnom do 
30.12.2021.  
 
Držiteľ povolenia na zriadenie STK vydaného podľa zákona v znení účinnom do 30.12.2021 je povinný predložiť 
právoplatné stavebné povolenie potrebné na zriadenie STK najneskôr do 30.6.2023; inak platnosť povolenia zanikne 
1.7.2023. Osobe, ktorej povolenie takto zanikne, nebude vydané nové povolenie a jej prípadný návrh o nové povolenie 
bude zamietnutý. 

31.12.2021 

119 až 125 príloha č. 1 Nová úprava podmienok na zriadenie STK nad rámec existujúcej siete. 31.12.2021 

 

 

2. Zmena vyhlášky MDV SR č. 137/2018 Z. z. prostredníctvom vyhlášky MDV SR č. 462/2021 Z. z.: 

 

Novelizačný bod 
v čl. I vyhlášky 

MDV SR 
č. 462/2021 Z. z. 

Ustanovenie 
vyhlášky 
MDV SR 

č. 137/2018 Z. z. 

Zmena Účinnosť 

1 § 2 ods. 5 

Pri počiatočnom overení plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly v súvislosti so zmenou STK bola do 
rozsahu kontroly doplnená kontrola vkladania údajov o zariadeniach používaných pri vykonávaní technickej kontroly 
a o ich overení alebo kalibrácii do celoštátneho informačného systému technických kontrol, ako aj kontrola platnosti 
certifikovaného systému protikorupčného manažérstva 

31.12.2021 

2 § 3 ods. 2 
Do rozsahu priebežného overenia plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly sa dopĺňa kontrola platnosti 
certifikovaného systému protikorupčného manažérstva. 

31.12.2021 

3 § 9 ods. 4 Aktualizujú sa požiadavky na celoštátny informačný systém technických kontrol. 31.12.2021 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/137/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/462/vyhlasene_znenie.html
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4 § 22 ods. 1 Odstraňuje sa duplicitná požiadavka pri návrhu na udelenie oprávnenia. 31.12.2021 

5 § 26 ods. 5 
Zavádza sa požiadavka, aby technická služba vydávala potvrdenie o prijatí znehodnotených alebo zničených tlačív 
dokladov a pečiatok určených na likvidáciu. 

31.12.2021 

6 § 42 ods. 1 Spresnenie formulácie o vykonávaní kontrol mimo kontrolnej linky. 31.12.2021 

7 
§ 46 ods. 1 

písm. a) 3. bod 
Oprava chyby a spresnenie formulácie pri doklade predkladanom v prípade technickej kontroly administratívnej po 
uznaní v zahraničí vykonanej technickej kontroly jednotlivo dovezeného vozidla. 

31.12.2021 

8 a 10 
§ 46 ods. 1 

písm. a) 4. bod 
a ods. 6 

Úprava súvisiaca so zrušením certifikovaných miest opravy, pri povinnej technickej kontrole pravidelnej po vážnej 
dopravnej nehode sa má predkladať písomný doklad o vykonaní opravy vozidla vydaný autorizovanou opravovňou 
alebo nezávislou opravovňou. Viac informácií tu. 

31.12.2021 

9 
§ 46 ods. 1 

písm. b) druhý 
bod 

Zavádza sa povinnosť predkladať doklad o zhode s požiadavkami na konštrukciu vozidiel na prepravu nebezpečných 
vecí. Týkať sa bude dokončovaných vozidiel určených na prepravu nebezpečných vecí namontovaním cisternovej 
alebo inej nadstavby na vozidlo, po prestavbe vozidla na vozidlo určené na prepravu nebezpečných vecí, v prípade 
zistenia zmeny alebo odchýlky oproti schválenému vyhotoveniu vozidla alebo v prípade nehody a následnej  opravy 
vozidla určeného na prepravu nebezpečných vecí. Ide o doklad, ktorý potvrdzuje plnenie 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 je možné za takýto 
doklad považovať aj osvedčenie o zhode (COC). Tento doklad bude nutné predkladať pred vykonaním prvej technickej 
kontroly na prepravu nebezpečných vecí v Slovenskej republike v súvislosti s vystavovaním  Osvedčenia ADR alebo 
v prípade vystavovania Osvedčenia ADR po predchádzajúcej oprave alebo zmenách oproti schválenému 
vyhotoveniu. V prípade predlžovania Osvedčenia ADR na jeho zadnej strane alebo v prípade vystavovania  
následného ďalšieho Osvedčenia ADR, pokiaľ Osvedčenie ADR na jeho zadnej strane už nie je možné predĺžiť,  sa 
tento doklad nebude vyžadovať opätovne. 

31.12.2021 

11 § 52 
Úprava definície vlastností tlačív dokladov vydávaných pri technickej kontroly; zmena sa týka schvaľovania a výroby 
tlačív, nie ich používania na STK. 

31.12.2021 

12 a 13 
nový § 56c 

a príloha č. 1 

Nová požiadavka na valcové skúšobne bŕzd týkajúca sa umožnenia monitorovania obrazovky prostredníctvom 
informačného systému technických kontrol na účel odborného a štátneho odborného dozoru. Nebude vyžadovať 
doplnenie ďalšej kamery, bude zabezpečené softvérovo informačným systémom technických kontrol. 

31.6.2022 

14 príloha č. 4 
Zjednotenie požiadaviek na vonkajšiu kameru monitorovacieho záznamového zariadenia s požiadavkami na 
umiestnenie ostatných kamier (kamery už namontované nie je potrebné presúvať). 

31.12.2021 

15 a 17 
príloha č. 9 a č. 

15 

Medzi harmonizované požiadavky (vyplývajúce zo smernice 2014/45/EÚ) na rozsah technickej kontroly pravidelnej sa 
na základe delegovanej smernice Komisie (EÚ) 2021/1717 vkladá kontrola systému eCall. Kontrola bude 
zabezpečená prostredníctvom mobilnej aplikácie mSTK. 

20.5.2023 (15) 
27.9.2022 (17) 

https://testek.sk/?lang=sk&menuid=270&novinka=623
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16 príloha č. 12 

Mení sa vzor tlačiva potvrdenia o technickej kontrole na vydanie prepravného povolenia CEMT. Doterajšie tlačivá 
bude možné na STK používať na vydávanie dokladov len do 31.12.2021. Technická služba technickej kontroly preto 
po 1.1.2022 spätne odkúpi nespotrebované staré tlačivá zo skladových zásob jednotlivých STK za pôvodnú predajnú 
cenu. Tlačivá podľa nového vzoru budú na STK distribuované ihneď po schválení ministerstvom, ešte pred koncom 
roka 2021. 

1.1.2022 

 

 

TESTEK, a.s. 

technická služba technickej kontroly  

 


