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2. ročník medzinárodnej konferencie VeROEx 2009 
(International Vehicle Registration and Originality Examination Conference) 

Horný Smokovec 
 

 

Záverečné  komuniké  2.  ročníka  medzinárodnej  konferencie  VeROEx  2009 
konanej  v dňoch  22.  až  25.  septembra  2009  v Hornom  Smokovci  (vo  Vysokých 
Tatrách) doplnené o návrhy a pripomienky, ktoré boli obsiahnuté v príspevkoch  
delegátov odovzdaných písomne.  

1. Účastníci medzinárodnej konferencie oceňujú mimoriadny záujem štátnych orgánov 
SR  najmä  MVSR,  MDPTSR,  Prezídia  Policajného  zboru  a regionálnej  samosprávy 
o problematiku  kontroly  originality  vozidiel.  S uspokojením  berú  na  vedomie 
vytváranie  priaznivých  podmienok  na  výkon  činnosti  spojených  s kontrolou 
originality. 

2. Vyjadrujú  súhlasné  stanovisko,  aby  poverenie  na  organizovanie  tretieho  ročníka 
VeROEx 20011 bolo udelené Rumunskej republike. 

3. Vyjadrujú poďakovanie médiám, spoluorganizátorom, partnerom a garantom za svoj 
aktívny  prínos  pri  propagácii  a realizácii  VeROEx  2009.  Zvlášť  oceňujú  prevzatie 
záštity  nad  konferenciou  Prezidentom  republiky  SR  pánom  Ivanom  Gašparovičom 
a ministrom dopravy pôšt a telekomunikácii SR Ing. Ľubomírom Vážnym.  

4. Konštatujú,  že  výmena  odborných  skúseností  v oblasti  kontroly  originality  na 
medzinárodnej  úrovni  prispela  k vzájomnému  porozumeniu  celého  komplexu 
problémov a poukázala na možnosti  spolupráce privátneho sektora,  samosprávnych 
orgánov a štátnych inštitúcii.  

5. Oceňujú prínos medzirezortnej vedeckovýskumnej úlohy „Vplyv kontroly originality 
motorových vozidiel na automobilovú kriminality SR“, na  riešení ktorej  sa podieľali 
špecialisti z policajnej praxe, vedeckých a štátnych inštitúcii.  

6. Stotožňujú sa so závermi, ktoré sú obsiahnuté vo vystúpeniach jednotlivých delegácii 
a odporúčajú ich realizáciu v národných a medzinárodných  podmienkach. 

 
   

Delegáti medzinárodnej konferencie  VeROEx  2009 odporúčajú : 
 

 

Za účelom zníženia automobilovej kriminality a plnenia záväzkov Rozhodnutia Rady EÚ 
2004/919/ES  odporúčame  zásadným  spôsobom  zamedziť  možnostiam  uviesť  do 
prevádzky vozidlá pochádzajúce z trestnej činnosti.  
Účastníci  konferencie  sú  presvedčení,  že  je  nevyhnutné  realizovať  systematickú 
kontrolu originality u všetkých motorových vozidiel pred zmenou držiteľa osvedčenia o 
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evidencii.  Absencia  kontroly  originality  pred  relevantnými  evidenčnými  zmenami 
spôsobuje, že sa na Slovensku  legalizujú vozidlá odcudzené v zahraničí alebo na území 
SR.  
 
Súčasný  systém  výkonu  kontrol  originality  vozidiel  zavedený  v SR  považujeme  za 
otvorený, preto navrhujeme:  
 
1. na národnej úrovni :   
 
a) Pri  predpokladanej  novelizácii  zákona  č.  8/2009  Z.  z.  o cestnej  premávke  zahrnúť 

povinnosť  držiteľa  vozidla  pri  zmenách  v evidencii  vozidla,  predložiť  odborný 
posudok o kontrole originality vozidla. 

b) V súlade s čl. 4 ods. 1 Rozhodnutia Rady EÚ 2004/919/ES vytvoriť pracovnú skupinu 
na  účely  koordinácie  súčinnosti  zainteresovaných  zložiek  a prenosu  skúseností 
z praxe do metodiky kontroly originality vozidiel a dokladov.  

c) Odborný  posudok  o kontrole  originality  motorových  vozidiel  podrobiť  analýze  za 
účelom  zistenia,  v akom  rozsahu  je  využívaný  v policajnej  praxi  ako  dôkazový 
prostriedok a v akom rozsahu a či je možné jeho využitia v trestnoprávnom konaní. 

d) Sústrediť úsilie na zisťovanie príčin tak nízkeho objasnenia trestnej činnosti krádeži 
motorových  vozidiel  a na  tomto  základe  prijímať  adekvátne  riešenia  na  zlepšenie 
tohto stavu. V tejto súvislosti je nevyhnutné vyhodnotiť percentuálny podiel kontrol 
originality na objasňovaní trestnej činnosti krádeží motorových vozidiel. 

e) Publikovať výsledky kontrol originality na verejnosti vo väčšom rozsahu, ako je tomu 
doposiaľ,  tak,  aby  vytvorili  jeden  zo  systémových  prostriedkov  smerujúcich 
k predchádzaniu  a generálnej  prevencii  trestnej  činnosti  krádeži  motorových 
vozidiel.  

f) Novelizovať  §  220  Trestného  zákona  (falšovania  a pozmeňovania  identifikačných 
údajov motorového vozidla).  

g) Pre motorové  vozidlá  zaviesť  v SR  elektronické  osvedčenie  o evidencii  a pred  jeho 
vystavením  vykonať  kontrolu  originality  vozidla,  dokladov  a verifikovať  správnosť 
a integritu údajov z vozidla, dokladov s údajmi zaregistrovanými v IS EVO. 

h) Zaviesť  pre  oprávnené  osoby  kontroly  originality  povinnosť  získať  Certifikát  ISO 
alebo Certifikát priemyselnej bezpečnosti.  

 
 
2. na medzinárodnej úrovni : 
 

 

a) Posilniť a rozšíriť vzájomnú spoluprácu, 
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b) Vytvoriť  kontaktné  miesta  na  výmenu  informácií,  odborných  posudkov,  ako  aj 
všeobecných a technických informácií, 

c) Vytvoriť  pracovnú  skupinu  na  prípravu  návrhu  a  prijatie  Smernice  Európskeho 
parlamentu a Rady o kontrolách originality vozidiel. 

d) Doplniť Smernicu Rady 1999/37/EU o registračných dokumentoch pre vozidlá o: 
1. Povinnú  kontrolu  údajov  a  právneho stavu vozidla (odcudzené,  zošrotované, 
lízing,...)  prostredníctvom EUCARIS  v členskom štáte, v ktorom bolo predtým 
registrované, pred vykonaním akejkoľvek novej registrácie, ako súčasť kontroly 
originality vozidla a dokladov. V tejto súvislosti ustanoviť sprístupnenie registra 
vozidiel každého členského štátu do EUCARIS ako povinné. 

2. Zabránenie viacnásobnej registrácie toho istého VIN v rôznych členských štátoch 
prostredníctvom: 
− dôsledného ukončenia registrácie v krajine pôvodu, 
− a/ alebo kontrolou v prípade,  ak  sa  zistí,  že  je VIN aktívne v dvoch krajinách 
súčasne (dvojičky). 

3. Povinnosť pri všetkých vozidlách: 
− Efektívne značenie vozidiel  pre zlepšenie možnosti kontroly originality. 

e) Doplniť Rozhodnutie Rady EÚ 2004/919/ES 
− Spoločný  postup  pre  odstránenie  príznaku  krádeže  v prípade,  ak  sa  vozidlo 
nájde.  

 
Účastníci  konferencie  VeOREx  2009  poverujú  organizátorov,  aby  vystúpenia  delegátov 
podrobne vyhodnotili a ich návrhy a odporúčania efektívne využili pri realizácii v praxi. 
  

 
 

Za organizačný výbor VeOREx 2009 
 
 
 
 
 

  Ing. Ladislav Márton 
  predseda  
  Združenie prevádzkovateľov 
  pracovísk kontroly originality Slovenska 

 
 

 


