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v Banskej Bystrici 6 September 2007 

 
 

 

Stanovisko poverenej technickej služby kontroly 
originality vozidiel 

 
k článku: 

Kontroly originality rušia konkurenciu, tvrdia niektoré motoristické firmy 
Domicil článku: Bratislava 4. septembra (TASR) 
Autor(i): TASR 
a k informáciám zverejnených v médiách: 

 

4. septembra boli poskytnuté médiám zámerne mätúce informácie o kontrolách originality vozidiel na 
Slovensku. Kontroly originality (KO) nebude vykonávať jediná firma, ale zhruba 150 pracovísk KO, 

ktoré budú prevádzkované nezávislými prevádzkovateľmi, pričom zákon nebráni jednému 
prevádzkovateľovi prevádzkovať viacero pracovísk.  

Zákon neruší doteraz vykonávanú obdobnú činnosť podľa voľnej živnosti. V prípade KO sa jedná o 

výkon kontrolnej činnosti riadenej zákonom, pričom podmienky viazané na túto činnosť sú 
pochopiteľne oveľa prísnejšie, ako podmienky na vykonávanie obdobnej činnosti na voľnú živnosť. 

Tak ako doteraz neboli výsledky kontrolnej činnosti na živnosť akceptované obvodnými úradmi 
dopravy a dopravnými inšpektorátmi, tak tomu bude aj do budúcna.  

V Maďarsku činnosti spojené s KO zabezpečuje Ústredný Úrad pre Verejnú správu a verejné 
elektronické služby. Na Slovensku zabezpečovať činnosti súvisiace s technickou službou KO je 

oprávnené ministerstvo dopravy alebo v mene ministerstva fyzická osoba podnikateľ alebo právnická 

osoba, ktorej ministerstvo udelilo na túto činnosť poverenie.  

Tak maďarský úrad, ako aj slovenská poverená technická služba okrem iného zabezpečujú aj 

centrálny informačný systém, kam sa priamo zapisujú údaje z kontrol. V Maďarsku má 17 subjektov 
oprávnenie prístupu do centrálneho IS. Ostatné stanice kontroly originality zaznamenávajú údaje 

z kontrol prostredníctvom týchto subjektov. Na Slovensku má oprávnenie zapisovať priamo do 

centrálneho IS každé jedno pracovisko KO.  

Model kontrol originality je na Slovensku identický s rokmi overenými modelmi technických a emisných 

kontrol. 
 

 
 

 

 Ing. Róbert Zrubák 
 konateľ 


