Technické kontroly vozidiel evidovaných na Ukrajine
(21.07.2022)

Podľa § 170e zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení
niektorých zákonov je s účinnosťou od 01.08.2022 počas mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s
hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na
území Ukrajiny možné, aby boli vozidlá prihlásené do evidencie vozidiel na Ukrajine podrobené technickej
kontrole. S tým sú pri technickej kontrole spojené isté špecifiká zhrnuté v tomto dokumente.

1. Vozidlá, na ktorých možno kontrolu vykonať, a lehota platnosti kontroly
Napriek odlišnostiam v rozsahu skupín vozidiel podliehajúcich technickým kontrolám a v lehotách
platnosti technických kontrol podľa ukrajinských národných predpisov oproti slovenským, možno vykonať
technickú kontrolu pravidelnú na akomkoľvek ukrajinskom vozidle kategórie podliehajúcej technickej
kontrole pravidelnej v Slovenskej republike (L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, M1, M2, M3, N1, N2, N3, O2, O3,
O4, T vrátane podkategórií, R2, R3, R4). V prípade hodnotenia vozidla ako spôsobilého sa vyznačí lehota
platnosti kontroly podľa slovenských predpisov.

2. Predkladané doklady
Dokladmi vozidla predkladanými podľa § 46 ods. 1 písm. a) prvého bodu vyhlášky č. 137/2018 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly, pred technickou kontrolu sa v prípade
vozidiel evidovaných na Ukrajine rozumejú doklady podľa nasledovných vzorov:
•

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ - Doklad vydávaný od 1.1.2020,
plastová karta s rozmermi 54 mm x 86 mm, na obrázku predná a zadná strana
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•

СBIДOЦTBO ПPO PEЄСTRAЦIЮ TPAHCПOPTHOГO ЗACOБY - Doklad vydávaný od 1.12.2005,
plastová karta s rozmermi 54 mm x 86 mm, na obrázku predná a zadná strana

alebo

Podrobnosti dokladov, vrátane ochranných prvkov, možno nájsť na stránke EÚ PRADO.
Staršie ukrajinské doklady, s textami výhradne v ukrajinčine alebo ruštine (bez anglických
prekladov názvov rubrík), nemožno používať mimo územia Ukrajiny a nemôžu byť preto pri
technickej kontrole v Slovenskej republike akceptované.
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3. Údaje v predkladaných dokladoch
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4. Zaevidovanie v informačnom systéme AIS TK
Pri prijímaní vozidla je potrebné zvoliť štát Ukrajina.

Ďalej je postup rovnaký, ako pri vozidlách evidovaných v Slovenskej republike. Všetky položky je
potrebné vypísať ručne, nakoľko systém AIS TK nie je previazaný s registrom ukrajinských vozidiel. Štát
je možné zmeniť aj pri prevzatí vozidla ako aj v prebiehajúcej kontrole.
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5. Aplikácia kontrolných položiek
Rozsah vykonávaných kontrolných položiek je rovnaký, ako na vozidlách evidovaných v Slovenskej
republike. Splnenie predpísaných podmienok jednotlivých kontrolných položiek sa v prípade ukrajinských
vozidiel vyžaduje v rovnakej miere, ako na vozidlách prihlásených do evidencie v Slovenskej republike,
a to bez ohľadu na odlišnosti ukrajinských národných predpisov. V prípade nesplnenia sa vyznačí
príslušná chyba podľa platných metodických pokynov. Ak splnenie niektorej predpísanej podmienky
nemožno skontrolovať z dôvodu iného rozsahu údajov vozidla, ktoré sú k dispozícii (napr. schválený
rozmer ráfikov kolies a pneumatík sa v ukrajinských dokladoch neuvádza), kontrola splnenia predmetnej
predpísanej podmienky nebude súčasťou technickej kontroly.

TESTEK, a.s., technická služba technickej kontroly vozidiel
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