
 

 

 

ROZSAH EVIDOVANÝCH ÚDAJOV V CELOŠTÁTNOM INFORMAČNOM 

SYSTÉME 

 

(1) Údaje o vydaných povoleniach na zriadenie stanice technickej kontroly nad rámec 

existujúcej siete staníc technickej kontroly 

a) identifikačné údaje držiteľa povolenia v rozsahu 

1. názov fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby, 

2. adresa bydliska alebo sídla, 

3. meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, 

4. identifikačné číslo, 

b) dátum vydania povolenia, 

c) dátum právoplatnosti povolenia, 

d) lehota platnosti povolenia, 

e) okres, v ktorom sa má zriadiť stacionárna stanica technickej kontroly, alebo miesta 

vykonávania technickej kontroly, ak ide o mobilnú stanicu technickej kontroly, 

f) kópia povolenia vo formáte PDF – Portable Document Format. 

 

(2) Údaje o vydaných povoleniach na zriadenie stanice technickej kontroly 

a) identifikačné údaje držiteľa povolenia v rozsahu 

1. názov fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby, 

2. adresa bydliska alebo sídla, 

3. meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, 

4. identifikačné číslo, 

b) dátum vydania povolenia, 

c) dátum právoplatnosti povolenia, 

d) lehota platnosti povolenia, 

e) údaje o type stanice technickej kontroly, 

f) okres zriadenia stanice technickej kontroly pri povolení na zriadenie stacionárnej 

stanice technickej kontroly, 

g) údaje o miestach vykonávania technickej kontroly pri povolení na zriadenie mobilnej 

stanice technickej kontroly, 

h) kópia povolenia vo formáte PDF – Portable Document Format. 

 

(3) Údaje o stanici technickej kontroly 
a) identifikácia stanice technickej kontroly 

1. identifikačné číslo stanice technickej kontroly, 
2. typ stanice technickej kontroly, 
3. adresa  

3a. stacionárnej stanice technickej kontroly alebo 

3b. miest prevádzkovania mobilnej stanice technickej kontroly 
4. GPS súradnice  

4a. stacionárnej stanice technickej kontroly alebo  

4b. miest prevádzkovania mobilnej stanice technickej kontroly, 
5. telefonický kontakt, 
6. e-mailová adresa, 
7. identifikačné údaje kontaktnej osoby určenej štatutárnym orgánom oprávnenej 

osoby technickej kontroly v rozsahu meno a priezvisko, 



 

 

8. dátum a číslo oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly, 
b) identifikácia oprávnenej osoby technickej kontroly 

1. názov fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby, 
2. adresa bydliska alebo sídla, 
3. meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom,  
4. identifikačné číslo, 
5. kópia oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly vo formáte PDF – Portable 

Document Format, 
c) identifikácia technika technickej kontroly 

1. identifikačné údaje technika technickej kontroly v rozsahu 

1a. meno a priezvisko, 

1b. dátum narodenia, 

1c. adresa trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu a 

1d. podpis, 
2. kód pridelený technickou službou, 
3. poradové číslo pečiatky, 
4. druhy vykonávaných kontrol podľa udelených osvedčení, 
5. kategórie kontrolovaných vozidiel podľa udelených osvedčení, 
6. platnosť osvedčenia, 
7. dátum a číslo osvedčenia technika technickej kontroly, 
8. kópia osvedčenia technika technickej kontroly vo formáte PDF – Portable 

Document Format, 
d) prijaté a vydané tlačivá dokladov a kontrolné nálepky 

1. dátum príjmu a dátum výdaja tlačív dokladov a kontrolných nálepiek, 
2. číslo príjmového dokladu a číslo dodacieho dokladu, 
3. počet prijatých a vydaných tlačív dokladov a kontrolných nálepiek, 
4. identifikačné označenie tlačív dokladov a kontrolných nálepiek podľa § 7 ods. 3, 
5. identifikačné údaje člena štatutárneho orgánu oprávnenej osoby technickej 

kontroly alebo štatutárnym orgánom určenej osoby na príjem tlačív dokladov 

a kontrolných nálepiek v rozsahu 

5a. meno a priezvisko, 

5b. dátum narodenia, 

5c. adresa trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu a 

5d. podpis, 
6. zoznam znehodnotených tlačív dokladov a kontrolných nálepiek a ich 

identifikačné označenie podľa § 7 ods. 3, 
7. zoznam zničených, stratených a odcudzených tlačív dokladov a kontrolných 

nálepiek a ich identifikačné označenie podľa § 7 ods. 3, ak je zachované, 
8. zostatok tlačív dokladov a kontrolných nálepiek, 

e) zariadenia používané pri technickej kontrole vrátane ich overenia alebo kalibrácie 
1. názov zariadenia, 
2. výrobca a typ zariadenia, 
3. výrobné číslo zariadenia, 
4. typ linky jeho inštalácie alebo používania, 
5. čas overenia alebo dátum kalibrácie, 
6. čas platnosti overenia alebo dátum platnosti kalibrácie, 
7. číslo dokladu o overení alebo certifikátu o kalibrácii, 
8. kópia dokladu o overení alebo certifikátu o kalibrácii vo formáte PDF – Portable 

Document Format, 



 

 

9. identifikačné údaje odborne spôsobilej osoby, ktorá vykonala overenie alebo 

kalibráciu v rozsahu 

9a. názov fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby, 

9b. adresa bydliska alebo sídla oprávnenej osoby, 

9c. identifikačné číslo. 

 

(4) Údaje o technickej kontrole  

a) základné 
1. séria a evidenčné číslo tlačiva „Protokol o technickej kontrole vozidla“, 
2. kód protokolu, 
3. druh kontroly, 
4. kód kontroly, 
5. značka vozidla, 
6. obchodný názov vozidla, 
7. druh vozidla, 
8. kategória, 
9. evidenčné číslo vozidla, 
10. dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby), 
11. dátum prvej evidencie vozidla v Slovenskej republike, 
12. typ vozidla/variant/verzia, 
13. výrobné číslo karosérie (nadstavby), 
14. VIN, 
15. identifikačné číslo motora (typ), 
16. dátum kontroly, 
17. adresa miesta vykonávania technickej kontroly, 
18. teplota varu brzdovej kvapaliny, 
19. stav počítadla prejdenej vzdialenosti, 
20. namerané hodnoty zo skúšky bŕzd, 
21. chybové kódy z riadiacich jednotiek vozidla, 
22. záznamy z monitorovacieho záznamového zariadenia, 
23. ďalšie údaje zo zariadení technologického vybavenia, 
24. kódy zistených chýb vozidla, 
25. ďalšie záznamy stanice technickej kontroly, 
26. hodnotenie výsledku technickej kontroly, 
27. séria a evidenčné číslo prideleného „Osvedčenia o technickej kontrole“, 
28. séria a evidenčné číslo pridelenej kontrolnej nálepky, 
29. dátum platnosti, 

b) špecifické k technickej kontrole na prepravu nebezpečných vecí 

1. séria a evidenčné číslo tlačiva „Osvedčenie o schválení vozidla na prepravu 

určitých nebezpečných vecí“, 

2. úplný názov výrobcu vozidla, 

3. názov a adresa dopravcu, prevádzkovateľa alebo vlastníka, 

4. opis vozidla, 

5. druh schválenia vozidla, 

6. údaje o odľahčovacej brzde, 

7. opis cisternového a batériového vozidla, 

7a. výrobca cisterny, 

7b. schvaľovacie číslo cisternového/batériového vozidla, 

7c. výrobné číslo cisterny alebo označenie článkov batériového vozidla, 

7d. rok výroby, 



 

 

7e. kód cisterny, 

7f. osobitné ustanovenia, 

8. nebezpečné veci schválené na prepravu, 

9. poznámky, 

10. dátum platnosti, 

11. predĺženie platnosti, 

c) špecifické k technickej kontrole na vydanie prepravného povolenia 
1. séria a evidenčné číslo tlačiva „Potvrdenie o technickej kontrole na vydanie 

prepravného povolenia“, 
2. číslo potvrdenia o zhodnosti nákladných automobilov so štandardmi emisií 

znečisťujúcich látok a hluku,  
3. číslo potvrdenia o plnení bezpečnostných požiadaviek, 
4. rozlíšenie prípojného vozidla (TRAILER/SEMITRAILER), 
5. výrobné číslo motora, 
6. plnenie technických požiadaviek 
7. dátum platnosti. 

 

(5) Údaje o skúškach z overenia znalostí o vozidlách 
a) poradové číslo z protokolu o skúškach, 
b) dátum vykonania skúšky, 
c) kópia zápisnice zo skúšky z overenia znalostí o vozidlách vo formáte PDF – Portable 

Document Format, 
d) identifikačné údaje žiadateľov o skúšku z overenia znalostí o vozidlách v rozsahu 

1. meno a priezvisko, 

2. dátum narodenia, 

3. adresa trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu a 

4. podpis, 
e) výsledok hodnotenia skúšky. 

 

(6) Údaje o školeniach na vykonávanie administratívnych činností 
a) poradové číslo školenia, 
b) dátum začatia školenia, 
c) dátum ukončenia školenia, 
d) dátum vydania potvrdenia o absolvovaní školenia, 
e) poradové číslo potvrdenia o absolvovaní školenia, 
f) kópia potvrdenia o absolvovaní školenia vo formáte PDF – Portable Document 

Format, 
g) identifikačné údaje žiadateľov o školenie v rozsahu 

1. meno a priezvisko, 

2. dátum narodenia, 

3. adresa trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu a 

4. podpis. 

 

(7) Údaje o prijatých a vydaných tlačivách dokladov a kontrolných nálepkách 

vydaných technickou službou 
a) dátum príjmu a dátum výdaja tlačív dokladov alebo kontrolných nálepiek, 
b) číslo príjmového dokladu a číslo dodacieho dokladu, 
c) počet prijatých a vydaných tlačív dokladov a kontrolných nálepiek, 
d) série a evidenčné čísla tlačív dokladov, ak sú pridelené, série a evidenčné čísla 

kontrolných nálepiek,  



 

 

e) identifikačné údaje člena štatutárneho orgánu technickej služby alebo štatutárnym 

orgánom určenej osoby na príjem a výdaj tlačív dokladov a kontrolných nálepiek        

v rozsahu 

1. meno a priezvisko, 

2. dátum narodenia, 

3. adresa trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu a 

4. podpis, 
f) identifikačné údaje člena štatutárneho orgánu oprávnenej osoby technickej kontroly 

alebo štatutárnym orgánom určenej osoby na príjem tlačív dokladov a kontrolných 

nálepiek v rozsahu 

1. meno a priezvisko, 

2. dátum narodenia, 

3. adresa trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu a 

4. podpis, 
g) zoznam znehodnotených tlačív dokladov a kontrolných nálepiek a ich identifikačné 

označenie podľa § 7 ods. 3, 
h) zoznam zničených, stratených a odcudzených tlačív dokladov a kontrolných nálepiek 

a ich identifikačné označenie podľa § 7 ods. 3, ak je zachované, 
i) zostatok tlačív dokladov a kontrolných nálepiek. 

 

(8) Údaje o technickou službou prijatých a vydaných pečiatkach 
a) dátum príjmu a dátum výdaja pečiatok, 
b) počet prijatých a vydaných pečiatok, 
c) identifikačné označenie pečiatok podľa § 7 ods. 3, 
d) identifikačné údaje člena štatutárneho orgánu technickej služby alebo štatutárnym 

orgánom určenej osoby na príjem a výdaj pečiatok v rozsahu 

1. meno a priezvisko, 

2. dátum narodenia, 

3. adresa trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu a 

4. podpis, 
e) identifikačné údaje člena štatutárneho orgánu oprávnenej osoby technickej kontroly 

alebo štatutárnym orgánom určenej osoby na príjem pečiatok v rozsahu 

1. meno a priezvisko, 

2. dátum narodenia, 

3. adresa trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu a 

4. podpis, 
f) zoznam znehodnotených, zničených, stratených a odcudzených pečiatok a ich 

identifikačné označenie podľa § 7 ods. 3, ak je zachované. 

 

(9) Údaje o overení vhodnosti zariadenia technologického vybavenia 
a) názov zariadenia, 
b) typ zariadenia, 
c) výrobca zariadenia, 
d) identifikačné údaje žiadateľa o overenie vhodnosti zariadenia v rozsahu 

1. názov fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby, 

2. adresa bydliska alebo sídla, 

3. identifikačné číslo, 
e) kópia správy z overenia vhodnosti zariadenia vo formáte PDF – Portable Document 

Format. 

 



 

 

(10)  Údaje o schválených zariadeniach technologického vybavenia 
a) názov zariadenia, 
b) typ zariadenia, 
c) výrobca zariadenia, 
d) dátum a číslo osvedčenia o schválení vhodnosti zariadenia, 
e) kópia osvedčenia o schválení vhodnosti zariadenia vo formáte PDF – Portable 

Document Format, 
f) identifikačné údaje držiteľa schválenia v rozsahu 

1. názov fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby, 

2. adresa bydliska alebo sídla, 

3. identifikačné číslo. 

 

(11) Údaje o odborne spôsobilých osobách na kalibráciu zariadení 

a) identifikačné údaje odborne spôsobilej osoby v rozsahu 

1. názov fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby, 

2. adresa bydliska alebo sídla, 

3. identifikačné číslo, 

b) druhy kalibrovaných zariadení, 

c) kópia správy o overení spôsobilosti osoby na kalibráciu zariadení vo formáte PDF – 

Portable Document Format, 

d) kópia osvedčenia o schválení odborne spôsobilej osoby na kalibráciu zariadení 

vo formáte PDF – Portable Document Format. 

 

(12) Údaje o počiatočnom overení  
a) identifikačné údaje žiadateľa o počiatočné overenie v rozsahu, 

1. ak ide o fyzickú osobu, 

1a. meno a priezvisko, 

1b. dátum narodenia, 

1c. adresa trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu a 

1d. podpis, 

2. ak ide o právnickú osobu, 

2a. meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom, 

2b. podpis štatutárneho orgánu, 
b) dátum prijatia žiadosti o počiatočné overenie, 
c) identifikačné číslo, pod ktorým je stanica technickej kontroly evidovaná, 
d) dátum počiatočného overenia, 
e) dátum a číslo správy z počiatočného overenia, 
f) vyhodnotenie počiatočného overenia, 
g) kópia správy z počiatočného overenia vo formáte PDF – Portable Document Format, 
h) dátum a číslo povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly. 

 

(13) Údaje o priebežnom overení 
a) identifikačné údaje oprávnenej osoby technickej kontroly v rozsahu podľa odseku 3 

písm. b) a stanice technickej kontroly v rozsahu podľa odseku 3 písm. a) prvého bodu 

až tretieho bodu, kde sa priebežné overenie vykonalo,  
b) dátum priebežného overenia, 
c) dátum a číslo správy z priebežného overenia, 
d) vyhodnotenie priebežného overenia, 
e) kópia správy z priebežného overenia vo formáte PDF – Portable Document Format, 
f) dátum odoslania správy z priebežného overenia. 
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