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Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

 

Metodický pokyn č. 34/2018, 

ktorý upravuje vykonávanie emisnej kontroly administratívnej  

 

Článok 1 

Predmet 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) 

podľa ustanovenia § 136 ods. 2 písm. a) tridsiatehoôsmeho bodu zákona č. 106/2018 Z. z.  

o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

(ďalej len „zákon“) vydáva metodický pokyn, ktorým sa upravuje vykonávanie emisnej 

kontroly administratívnej. 
 

Článok 2 

Účel 

Účelom metodického pokynu je zabezpečiť jednotný postup pracovísk emisných 

kontrol pri vykonávaní emisnej kontroly administratívnej na motorových vozidlách kategórie 

M, N a T.  

 

Článok 3  

Emisná kontrola administratívna 

(1) Na motorovom vozidle sa vykonáva emisná kontrola administratívna 

a) počas lehoty, ak sa jedná o emisnú kontrolu vykonávanú 

1. podľa § 45 ods. 1 písm. c) prvého bodu osobitného predpisu
1
) na jednotlivo 

dovezenom vozidle, ak na vozidle už bola pred prihlásením do evidencie vykonaná 

emisná kontrola pravidelná, podľa § 117 ods. 1 písm. b) a c) osobitného 

predpisu,
1
) 

2. podľa § 45 ods. 1 písm. c) druhého bodu osobitného predpisu
1
) na opätovne 

schválenom vozidle, ak na vozidle už bola pred prihlásením do evidencie 

vykonaná emisná kontrola pravidelná podľa § 117 ods. 1 písm. d) osobitného 

predpisu,
1
) 

3. vykonávanú na dodatočne schválenom jednotlivom motorovom vozidle podľa  

§ 117 ods. 1 písm. e) osobitného predpisu,
1
) 

4. podľa § 45 ods. 1 písm. c) tretieho bodu osobitného predpisu
1
) na motorovom 

vozidle po výmene technického osvedčenia vozidla, ak na vozidle už bola pred 

prihlásením do evidencie vykonaná emisná kontrola pravidelná podľa  

§ 117 ods. 1 písm. f) osobitného predpisu,
1
) 

5. podľa § 45 ods. 1 písm. c) štvrtého osobitného predpisu
1
)
 
z dôvodu poškodenia 

alebo zničenia osvedčenia o kontrole technického stavu vozidla časť B – emisná 

kontrola alebo kontrolnej nálepky emisnej kontroly alebo z dôvodu výmeny 

čelného skla vozidla počas lehoty platnosti emisnej kontroly pravidelnej, 

6. na žiadosť vodiča vozidla počas lehoty platnosti emisnej kontroly pravidelnej. 

b) mimo lehoty, ak sa jedná o emisnú kontrolu vykonávanú 

1. podľa § 45 ods. 1 písm. c) prvého bodu osobitného predpisu
1
)
 
na jednotlivo 

dovezenom motorovom vozidle z členského štátu alebo zmluvného štátu, ktoré 

                                                 
1) Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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malo platný doklad o vykonaní emisnej kontroly, pred jeho prihlásením  

do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, 

2. na žiadosť prevádzkovateľa, ak motorovému vozidlu ešte neuplynula lehota  

na vykonanie prvej emisnej kontroly pravidelnej. 

(2) Ak tento metodický pokyn nestanovuje inak emisná kontrola administratívna  

sa vykonáva v čiastočnom rozsahu emisnej kontroly pravidelnej podľa článkov 8 až 10, 17  

a 18 osobitného predpisu.
2
) 

 

Článok 4  

Doklady predkladané na emisnú kontrolu administratívnu 

(1) Vodič motorového vozidla predkladá na vykonanie emisnej kontroly administratívnej 

podľa článku 3 odseku 1 písm. a) prvého až piateho bodu a písm. b) druhého bodu  

a) doklad vozidla, alebo  

b) potvrdenie o zadržaní, ak ide o vozidlo, ktorému bol doklad vozidla zadržaní, alebo 

c) výpis z karty vozidla vydaný orgánom Policajného zboru, ak bol doklad vozidla 

stratený, 

d) protokol o montáži plynového zriadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený 

ropný plyn alebo s pohonom na zemný plyn, ak montáž plynového zariadenia bola 

vykonaná v rámci prestavby vozidla v Slovenskej republike, 

e) potvrdenie o vykonaní dezinfekcie vozidla vykonanej pred vykonaním emisnej 

kontroly, ak sa jedná o vozidlo záchrannej služby určené na prepravu infekčných 

materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidlo určené na prepravu 

uhynutých zvierat a vozidlo pohrebnej služby. 

 

(2) Vodič motorového vozidla predkladá na vykonanie emisnej kontroly administratívnej 

podľa článku 3 odseku 1 písm. b) prvého bodu  

a) doklady podľa ods. 1, 

b) kópiu platného dokladu o vykonaní emisnej kontroly v členskom štáte alebo 

zmluvnom štáte alebo osvedčenie o schválení jednotlivo dovezeného vozidla podľa  

§ 29 ods. 8 písm. a) 
 
osobitného predpisu.

1
) 

(3) Za doklad vozidla podľa ods. 1 písm. a) sa považuje osvedčenie o evidencii časť 

I alebo osvedčenie o evidencii časť II alebo osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz. 

(4) Z dokladov podľa ods. 1 písm. d) technik emisnej kontroly urobí fotokópiu, ktorú 

priloží k archivovanému výtlačku protokolu o kontrole technického stavu časť B – emisná 

kontrola. 

 

Článok 5 

Výkon  emisnej kontroly administratívnej 

 

(1) Pri výkone emisnej kontroly administratívnej podľa článku 3 ods. 1 písm. a) prvého  

až piateho bodu a písm. b) prvého bodu technik emisnej kontroly odlišne od vybraných 

ustanovení osobitného predpisu
2
) vykonáva nasledovné 

a) údaje na vozidle porovnáva s predloženými dokladmi podľa článku 4 ods. 1 a porovnáva 

ich aj s identifikačnými a evidenčnými údajmi v celoštátnom informačnom systéme 

emisných kontrol (v pôvodnom protokole) alebo s údajmi na doklade podľa článku  

4 ods. 2 písm. b), pričom sa vykoná aj kontrola platnosti pôvodnej emisnej kontroly, 

                                                 
2) Metodický pokyn č. 32/2018 na vykonávanie emisnej kontroly pravidelnej motorových vozidiel so zážihovým motorom   

s nezdokonaleným emisným systémom, so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom a so vznetovým motorom. 
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b) porovnávanie evidenčného čísla s údajmi v celoštátnom informačnom systéme emisných 

kontrol alebo na doklade podľa ods. 4 písm. b) sa nevykonáva, ak pri pôvodnej emisnej 

kontrole vozidlo nemalo pridelené evidenčné číslo alebo došlo k zmene evidenčného čísla 

počas platnosti emisnej kontroly. 

 

(2)  Výsledok emisnej kontroly administratívnej sa stanoví podľa osobitného predpisu.
3
) 

(3)  Vyznačovanie výsledku emisnej kontroly administratívnej do dokladov o vykonaní 

emisnej kontroly sa vykonáva podľa osobitného predpisu.
4
) 

 

(4) Údaje o vozidle, chybách zistených pri emisnej kontrole administratívnej a o výsledku 

sa zaznamenajú do celoštátneho informačného systému emisných kontrol a do dokladov 

o emisnej kontrole podľa osobitného predpisu.
5
) 

 

 

Článok 5 

Účinnosť 

 

Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť dňa 20. mája 2018. 

 

 

 

 

 

Peter Varga, MBA, MSc. v.r. 

generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy 

a pozemných komunikácií ministerstva 

 

                                                 
3) § 55 vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 138/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej 

kontroly. 
4) § 57 ods. 7 vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 138/2018 Z. z. 
5) Metodický pokyn č. 38/2018 na vyznačovanie výsledku emisnej kontroly do dokladov o emisnej kontrole. 

 


