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Zmeny pri technických kontrolách na vydanie prepravného povolenia (CEMT) od 1.1.2022 

(spracované 21.12.2021) 

 

 

Dňom 1.1.2022 nadobúda účinnosť metodický pokyn č. 49/2021 na vykonávanie technických kontrol 

na vydanie prepravného povolenia (metodický pokyn, príloha č. 1, príloha č. 2, príloha č. 3, príloha č. 4 

a príloha č. 5). Najdôležitejšie zmeny oproti doterajšiemu postupu sú: 

1. Umožňuje sa vykonať technickú kontrolu na vydanie prepravného povolenia aj na vozidle kategórie 

O2. 

2. Ruší sa štandard „bezpečné nákladné motorové vozidlá EURO III“. 

3. Osvedčenia o zhodnosti s technickými a bezpečnostnými požiadavkami na motorové vozidlá, 

respektíve Osvedčenia o zhodnosti s technickými požiadavkami na bezpečnosť prípojných vozidiel 

sa od 1.1.2022 vydávajú na nových vzoroch tlačív. Dosiaľ vydané osvedčenia ostávajú naďalej 

v platnosti. 

4. Potvrdenia o technickej kontrole na vydanie prepravného povolenia sa od 1.1.2022 vydávajú na 

nových vzoroch tlačív, menia sa aj tlačivá prekladov do slovenčiny, francúzštiny a nemčiny. Do 

31.12.2021 je potrebné na vydávanie dokladov používať doterajšie tlačivá. Technická služba 

technickej kontroly po 1.1.2022 spätne odkúpi nespotrebované staré tlačivá zo skladových zásob 

jednotlivých STK za pôvodnú predajnú cenu. 

5. Menia sa niektoré technické podmienky (napr. požiadavky na dymivosť zistenú pri emisnej 

kontrole). Prehľad všetkých podmienok je v tabuľke v prílohe. 
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Príloha. Prehľad špecifických technických podmienok CEMT s odkazmi na časti metodického pokynu. 
 

č. požiadavky na 

bezpečné motorové vozidlo 

EURO IV 

(príloha č. 4, prvá časť) 

bezpečné motorové vozidlo 

EURO V (5) 

(príloha č. 4, druhá časť) 

bezpečné motorové vozidlo EEV 

(príloha č. 4, tretia časť) 

bezpečné motorové vozidlo 

EURO VI (6) 

(príloha č. 4, štvrtá časť) 

prípojné vozidlo 

(príloha č. 4, piata časť) 

1 výkon motora 

článok 1 článok 15 článok 29 článok 44 

nevzťahuje sa 

(smernica 80/1269/EHS v znení smernice 1999/99/ES alebo predpis EHK č. 85-00) 

2 emisie zvuku 

článok 2 článok 16 článok 30 článok 45 

nevzťahuje sa 

(smernica 70/157/EHS v znení smernice 1999/101/ES alebo predpis EHK č. 51-02) 

3 
emisie výfukových 

plynov 

článok 3 článok 17 článok 31 článok 46 

nevzťahuje sa (smernica 88/77/EHS v znení smernice 

2001/27/ES B1 alebo smernica 
2005/55/ES v znení smernice 2005/78/ES 

B1 alebo  predpis EHK č. 49-03 B1) 

{smernica 88/77/EHS v znení smernice 
2001/27/ES B2 alebo smernica 

2005/55/ES v znení smernice 

2005/78/ES B2 alebo predpis EHK č. 
49-04 B2; pre vozidlá nad 3,5 t 

a súčasne do 6 t môže byť EHK č. 83-

06 alebo nariadenie (ES) č. 715/2007 v 

znení nariadenia (ES) č. 692/2008} 

(smernica 88/77/EHS v znení 
smernice 2001/27/ES C alebo 

smernica 2005/55/ES v znení 

smernice 2005/78/ES C alebo 
predpis EHK č. 49-04 C) 

{nariadenie (ES) č. 595/2009 v znení 

nariadenia Komisie (EÚ) č. 582/2011 alebo  
predpis EHK č. 49-06 (Euro VI); pre 

vozidlá nad 3,5 t a súčasne do 6 t môže byť 

EHK č. 83-07 alebo nariadenie (ES) č. 
715/2007 v znení nariadenia (ES) č. 

692/2008} 

4 
hĺbka dezénu 

pneumatík 

článok 4 článok 18 článok 32 článok 47 článok 59 

(2 mm podľa podmienok smernice 92/23/EHS v znení smernice 2005/11/ES alebo podľa predpisu EHK č. 54-00, prípadne predpisu EHK č. 109-00) 

5 

zadné ochranné 

zariadenie proti 

podbehnutiu 

článok 5 článok 19 článok 33 článok 48 článok 60 

(smernica 70/221/EHS v znení smernice 2000/8/ES alebo predpis EHK č. 58-01) 
(smernica 70/221/EHS v znení smernice 

2006/20/ES alebo predpis EHK č. 58-02) 

(smernica 70/221/EHS v znení 
smernice 2000/8/ES alebo predpis 

EHK č. 58-01) 

6 
bočné ochranné 

zariadenie 

článok 6 článok 20 článok 34 článok 49 článok 61 

(smernica 89/297/EHS alebo predpis EHK č. 73-00) 
(smernica 89/297/EHS alebo predpis 

EHK č. 73-00, okrem vozidiel do 

3,5 t) 

7 spätné zrkadlá 

článok 7 článok 21 článok 35 článok 50 

nevzťahuje sa 
(smernica 71/127/EHS v znení smernice 88/321/EHS alebo smernica 2003/97/ES alebo predpis EHK č. 46-01) 

(smernica 2003/97/ES alebo predpis EHK 

č. 46-03) 

8 

montáž svetelných 

zariadení 

a zariadení 

svetelnej 

signalizácie 

článok 8 článok 22 článok 36 článok 51 článok 62 

(smernica 76/756/EHS v znení smernice 
91/663/ES alebo predpis EHK č. 48-01) 

(smernica 76/756/EHS v znení smernice 97/28/ES alebo predpis EHK č. 48-
02) 

(smernica 76/756/EHS v znení smernice 
2007/35/ES alebo predpis EHK č. 48-03) 

(smernica 76/756/EHS v znení 

smernice 91/663/ES alebo predpis 

EHK č. 48-02; pre vozidlá do 3,5 t, 
smernica 76/756/EHS v znení 

smernice 91/663/ES alebo predpis 

EHK č. 48-01) 
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č. požiadavka 

bezpečné motorové vozidlo 

EURO IV 

(príloha č. 4, prvá časť) 

bezpečné motorové vozidlo 

EURO V (5) 

(príloha č. 4, druhá časť) 

bezpečné motorové vozidlo EEV 

(príloha č. 4, tretia časť) 

bezpečné motorové vozidlo 

EURO VI (6) 

(príloha č. 4, štvrtá časť) 

prípojné vozidlo 

(príloha č. 4, piata časť) 

9 tachograf 

článok 9 článok 23 článok 37 článok 52 

nevzťahuje sa 
{dohoda AETR alebo nariadenie (EHS) č. 3821/85 v znení nariadenia (ES) č. 2135/98 alebo v znení nariadenia (ES) č. 

1360/2002 a (ES) č. 432/2004} 

{digitálny tachograf podľa dohody AETR 

alebo podľa nariadenia (EHS) č. 3821/85 
v znení nariadenia (ES) č. 2135/98 a v 

znení nariadenia (ES) č. 1266/2009 alebo 

inteligentný tachograf podľa nariadenia 

(EÚ) č. 165/2014 v znení nariadenia (ES) č. 

2135/98 implementovaného 

implementačným nariadením Komisie (EÚ) 
2016/799 v znení implementačného 

nariadenia Komisie (EÚ) 2018/502} 

10 
obmedzovač 

rýchlosti 

článok 10 článok 24 článok 38 článok 53 

nevzťahuje sa 

(smernica 92/24/EHS v znení smernice 2004/11/ES alebo predpis EHK č. 89-00) 

11 

zadné označovacie 

tabuľky pre ťažké 

a dlhé vozidlá 

článok 11 článok 25 článok 39 článok 54 článok 63 

(predpis EHK č. 70-01) 
(predpis EHK č. 70-01, okrem 

vozidiel do 3,5 t) 

12 

brzdová sústava 

s protiblokovacím 

systémom bŕzd 

článok 12 článok 26 článok 40 článok 55 článok 64 

(smernica 71/320/EHS v znení smernice 98/12/ES alebo predpis EHK č. 13-09) 
(smernica 71/320/EHS v znení smernice 

2002/78/ES alebo predpis EHK č. 13-10) 

(smernica 71/320/EHS v znení 
smernice 98/12/ES alebo predpis 

EHK č. 13-10) 

13 riadenie 
článok 13 článok 27 článok 41 článok 56 

nevzťahuje sa 
(smernica 70/311/EHS v znení smernice 1999/7/ES alebo predpis EHK č. 79-01) 

14 dymivosť 

článok 14 článok 28 článok 42 článok 57 

nevzťahuje sa (predpísaná typovo špecifická hodnota 

alebo všeobecná hodnota, ak nie je známa 

typovo špecifická) 

(predpísaná typovo špecifická hodnota 

alebo 0,7 m-1, ak nie je známa typovo 

špecifická) 

(0,5 m-1) (0,3 m-1) 

15 

palivový systém 

vozidiel CNG / 

LPG 
nevzťahuje sa 

článok 43 článok 58 

nevzťahuje sa 
(predpis EHK č. 110-00 alebo č. 67-01) 

16 

Mechanické 

spájacie 

zariadenie 
nevzťahuje sa 

článok 65 

(pre vozidlá do 3,5 t smernica 
94/20/ES alebo predpis EHK č. 55-

01) 

 


