
1 
 

 

 

ZDRUŽENIE ZBERATEĽOV HISTORICKÝCH VOZIDIEL  SR 
NÁRODNÝ ORGÁN F.I.V.A. 

 
 

Postup žiadateľa o historicko-technickú kontrolu vozidla 
platný od 1. 7. 2019 

 

V prípade, že vlastník/držiteľ chce pre svoje vozidlo získať štatút historického vozidla (HV), môže 
požiadať o vykonanie historicko-technickej kontroly vozidla (HTK), pri ktorej bude posúdený jeho 
historický a technický stav.  

Pre vykonanie HTK je potrebné podať Žiadosť o historicko-technickú kontrolu vozidla (Žiadosť) Združeniu 
zberateľov historických vozidiel Slovenskej republiky (ZZHV SR), ktoré je národným orgánom (ANF) 
Medzinárodnej organizácie historických vozidiel (F.I.V.A.) v Slovenskej republike a z poverenia štátnych 
orgánov má právo vydať Preukaz historického vozidla (PHV). 

Od 1.7.2019 je formulár žiadosti zavedený v elektronickej forme a pri podaní požiadavky na vykonanie 
HTK nie je potrebné posielanie žiadnych vytlačených písomností.  
 

1, Postup pri podaní Žiadosti  

a, Žiadateľ na administračnom portáli  

http://www.veterany.dostupnyweb.sk/formular.php 
v časti „Vyplnenie novej žiadosti o HTK“ vyplní on-line formulár Žiadosti a uloží ho.  

Na prijatie Žiadosti je nutné, aby boli vyplnené všetky povinné údaje a rubriky, aj keď by zápis mal byť 
napr.:  neznáme, 0,  ---, nezistené, neexistuje, žiadne, netýka sa a pod.   

V prípade, že povinné údaje žiadateľ nepozná a nevie ich doložiť, uloží aj takto vyplnenú Žiadosť a spíše 
„Zoznam požadovaných chýbajúcich údajov“, ktorý v zmysle odseku c, priloží k podaniu - požiadavke na 
absolvovanie HTK.  
 
b, Žiadateľ si na webovej stránke ZZHV SR   

www.zzhvsr.sk – Historicko-technické kontroly vozidiel – Termíny HTK 
zistí termíny výkonu HTK a vyberie si termín a miesto, ktoré mu vyhovuje. 
 
c, Žiadateľ podá požiadavku na absolvovanie HTK pre svoje vozidlo e-mailom na adresu: 

radazzhv@gmail.com 

Podanie musí obsahovať: 
-  Meno a priezvisko žiadateľa, 

-  základné údaje o vozidle (značka, typ a rok výroby), 

-  informáciu aký spôsob, termín a miesto HTK žiada, (riadna, mimoriadna, klubová), spolu  

- link, pod ktorým je žiadosť uložená na portáli, napr.: 

https://veterany.dostupnyweb.sk/formular.php?id=264&h=ad15fe7147beb6a91728e69ecedf40... 
(žiadateľ získa link e-mailom z uvedeného portálu kliknutím na "Získať moje žiadosti") 

   a nasledovné prílohy: 

1  Kópia dokladu o nadobudnutí vozidla v úradnom jazyku – len pri HTK na vydanie preukazu HV  
    (kópia faktúry, kópia kúpnej alebo darovacej zmluvy, čestné prehlásenie, kópia colného konania ...)  

2  Kópie technickej dokumentácie vozidla v úradnom jazyku – len pri  HTK na vydanie preukazu HV  

    (kópie dokladov a literatúry k povinným údajom v Žiadosti - napr. starý technický preukaz, potvrdenie  

    výrobcu, alebo dovozcu, potvrdenie múzea, alebo značkového klubu ...)  

3  Kópia preukazu historického vozidla – pri HTK na predĺženie platnosti preukazu HV   

4  Zoznam požadovaných chýbajúcich údajov – ak  žiadateľ nevie niektoré údaje doložiť pridá  

5  Fotografie: - vozidlo spredu zľava aj sprava a zozadu, 
                     - identifikačný štítok a VIN vyrazené na vozidle, 
                     - číslo na ráme,  

          - číslo na motore, motor a motorový priestor, 
                      - interiér a prístrojová doska.     

6  Ostatné prílohy:  - kópia preukazu člena ZZHV SR - ak je žiadateľ členom 
                               - kópia protokolu  z TK zvláštnej - ak bola vykonaná 
                               - história vozidla, jeho zvláštnosti, ocenenia a pod.  

Sekretár ZZHV SR podanie zaeviduje, žiadosti pridelí evidenčné číslo a oznámi ho žiadateľovi. Toto číslo 
je zároveň aj variabilným symbolom pri platbe za HTK. 

Pri komunikácii so ZZHV SR je vždy nutné používať evidenčné číslo Žiadosti (podania).   

http://www.veterany.dostupnyweb.sk/formular.php
http://www.zzhvsr.sk/
mailto:radazzhv@gmail.com
https://veterany.dostupnyweb.sk/formular.php?id=264&h=ad15fe7147beb6a91728e69ecedf40
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Po zaevidovaní podania ho sekretár ZZHV SR pošle príslušnej regionálnej komisii, kde kompetentný 
komisár Žiadosť a údaje skontroluje. V prípade zistenia nedostatkov, alebo v prípade, že údaje nie sú 
úplne, komisár vyzve žiadateľa na ich opravu a doplnenie, resp. údaje doplní podľa Zoznamu 
požadovaných chýbajúcich údajov. 
Po oprave údajov, doplnení údajov, resp. zistení a doplnení údajov komisár žiadosť odsúhlasí a oznámi 
žiadateľovi výšku príslušných poplatkov za doplnenie resp. za zistenie a doplnenie chýbajúcich údajov 
v zmysle platného cenníka.  
 
d) Termíny na podanie Žiadosti sú nasledovné: 

- pre jarné HTK (spravidla v apríli) – podanie do 28. februára,     

- pre jesenné HTK (spravidla v októbri) – podanie do 31. augusta.  
 

e) V prípade, že vozidlo, ktoré už malo v minulosti vyplnený elektronický formulár Žiadosti, pôjde na 
opakovanú HTK z dôvodu predĺženia platnosti preukazu HV, nebude už potrebné vyplňovanie novej 
Žiadosti.  
V takomto prípade si žiadateľ vyhľadá svoju žiadosť na administračnom portáli  

http://www.veterany.dostupnyweb.sk/formular.php 

v časti „Moje žiadosti o HTK“ a doplní len zmeny, vykonané od predchádzajúcej HTK.  
Tieto zmeny uvedie žiadateľ aj v podaní požiadavky na absolvovanie HTK.  
 

2, Platba za HTK     

Najneskôr 5 pracovných dní pred konaním HTK je potrebné uhradiť príslušné poplatky.  

a) Žiadateľ uhradí poplatok za HTK bezhotovostne na účet ZZHV SR č. 2667455029/1100 v Tatrabanke 
(pri platbe môže uplatniť zľavu za vykonanie TK zvláštnej podľa cenníka) 

IBAN:  SK96 1100 0000 0026 6745 5029 

Príjemcom platby je  ZZHV SR 

Variabilným symbolom pre platbu je  evidenčné číslo podanej Žiadosti 

Správa pre príjemcu: Poplatok za HTK vozidla ......  

b) V prípade, že žiadateľovi boli do žiadosti doplnené, alebo zistené a doplnené údaje, separátne zaplatí 
príslušný poplatok za doplnenie údajov. Výšku poplatku mu oznámi kompetentný komisár, ktorý 
predmetné úkony vykonal.  

Žiadateľ uhradí poplatok bezhotovostne na účet ZZHV SR č. 2667455029/1100 v Tatrabanke 

IBAN:  SK96 1100 0000 0026 6745 5029 

Príjemcom platby je  ZZHV SR 

Variabilným symbolom pre platby je  evidenčné číslo podanej Žiadosti 

Správa pre príjemcu: Poplatok za doplnenie (zistenie) údajov vozidla ......  

 

V prípade, že poplatky nebudú uhradené v určenej lehote, termín HTK bude zrušený.  
 

3, Vykonanie HTK  

Proces HTK bude uľahčený a práca komisie urýchlená, ak žiadateľ ešte pred vlastným výkonom HTK 
absolvuje s vozidlom zvláštnu technickú kontrolu HV (TK zvláštna), na ktorejkoľvek STK v SR podľa 
Metodického pokynu MDVaRR SR číslo 53/2016. Žiadateľovi, ktorý predloží protokol z TK zvláštnej pred 
termínom platby za HTK, bude poskytnutá zľava podľa cenníka, ktorú je možné odpočítať od poplatku za 
HTK. 

Na HTK je potrebné dostaviť sa včas, na miesto a v termíne, ktoré boli potvrdené. Vozidlo musí byť na 
kontrolu pristavené čisté, nečistoty môžu znemožniť objektívne posúdenie stavu a vzhľadu vozidla. 
Znečistené vozidlo komisia na kontrolu nepripustí a táto skutočnosť bude považovaná za neúčasť na 
HTK so všetkými dôsledkami.  

Pred vykonaním prvej HTK si žiadateľ vyžiada svoju  Žiadosť z portálu  

http://www.veterany.dostupnyweb.sk/formular.php  

v časti „Moje žiadosti o HTK – Získať moje žiadosti“. 

Žiadosť mu bude doručená e-mailom na adresu, ktorú uviedol pri jej vyplňovaní. Po doručení Žiadosti si 
zhotoví dva výtlačky, ktoré predloží komisii pri výkone HTK. 

 
 
 

http://www.veterany.dostupnyweb.sk/formular.php
http://www.veterany.dostupnyweb.sk/formular.php
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Žiadateľ pri výkone HTK predloží komisii nasledovné doklady v tlačenej podobe:  

a,  Prvá kontrola vozidla na vydanie preukazu HV 

 Žiadosť o HTK vozidla - 2x vytlačená riadne vyplnená žiadosť. Jednu kópiu po úspešnej kontrole 
komisár HTK potvrdí a vydá žiadateľovi, druhá ostáva komisii na založenie.  

 Technická dokumentácia vozidla - kópie ostávajú komisii na založenie 

 Doklad o nadobudnutí vozidla - originál k nahliadnutiu, kópia ostáva na založenie  

 Doklad o vykonaní TK zvláštnej (ak bola vykonaná) – originál na založenie 

 Doklad o zaplatení poplatkov za HTK 

 Preukaz člena ZZHV SR - na nahliadnutie 
 
b,  Kontrola vozidla na predĺženie platnosti preukazu HV 

 Žiadosť o HTK vozidla – 1x vytlačená kópia Žiadosti na založenie 

 Preukaz historického vozidla - na potvrdenie predĺženia platnosti 

 Technická dokumentácia vozidla – len ak na vozidle nastali zmeny od ostatnej HTK  

 Doklad o vykonaní TK zvláštnej (ak bola vykonaná) – originál na založenie 

 Doklad o zaplatení poplatkov za HTK 

 Preukaz člena ZZHV SR - na nahliadnutie 
 

4,  Výsledky HTK:  

a, V prípade, že vozidlo je na HTK prvý raz a vyhovie stanoveným podmienkam, komisia vydá 
preukaz historického vozidla a komisárom HTK potvrdenú Žiadosť o HTK.  
Tieto doklady predloží žiadateľ DI PZ SR pre evidenciu vozidla a priradenie zvláštneho evidenčného čísla 
(ZEČ). 

Po priradení ZEČ vlastník oznámi túto skutočnosť ZZHV SR na radazzhv@gmail.com 
 

b, V prípade, že historické vozidlo je na HTK z dôvodu predĺženia platnosti preukazu HV a vyhovie 
stanoveným podmienkam, poverený komisár platnosť preukazu predĺži. 
Žiadateľ predloží preukaz historického vozidla s predĺženou platnosťou na DI PZ SR, ktorý predĺži 
platnosť priradenia ZEČ. 
 

c, V prípade, že vozidlo je na HTK prvý raz a pri kontrole neboli zistené všetky 
skutočnosti potrebné pre posúdenie jeho historicko-technického stavu, alebo sa na vozidle 
vyskytli bežne odstrániteľné nedostatky, komisia vydá Zápis z HTK vozidla s vyjadrením 
„vyhovelo s pripomienkami“ aj s určením pripomienok a termínu pre ich splnenie.  
Po splnení pripomienok, vykonaní doplňujúcej kontroly a úhrade stanoveného poplatku poverený komisár 
vydá preukaz HV a  potvrdenú žiadosť o HTK.  
Tieto doklady predloží žiadateľ DI PZ SR pre evidenciu vozidla a priradenie zvláštneho evidenčného čísla 
(ZEČ). 

Po priradení ZEČ vlastník oznámi túto skutočnosť ZZHV SR na radazzhv@gmail.com 

Obdobný postup je aj pri HTK určenej na predĺženie platnosti preukazu HV, avšak bez vydania potvrdenej 
žiadosti o HTK a oznámenia priradenia ZEČ.   

Ak nebol dodržaný určený termín splnenia pripomienok, alebo ak sa pri doplňujúcej kontrole zistí, že 
pripomienky neboli splnené, vozidlo dostáva hodnotenie: „nevyhovelo“.   

  

d, V prípade, že pri HTK nebolo možné vozidlo s istotou identifikovať, alebo boli zistené vážne 
chyby, ťažko odstrániteľné nedostatky, alebo skutočnosť, že vozidlo nie je v správnom 
historickom a technickom stave, komisia vydá Zápis z HTK vozidla s hodnotením „nevyhovelo“, 
v ktorom uvedie všetky dôvody, prečo vozidlo nevyhovelo.  
Po odstránení všetkých zistených nedostatkov si  žiadateľ môže rezervovať nový termín HTK za poplatok 
uvedený v cenníku. 
 
Proti verdiktu komisie je možné podať odvolanie do 15 kalendárnych dní od prevzatia zápisu z HTK 
písomne na sekretariát ZZHV SR, alebo elektronicky na radazzhv@gmail.com 
 
Spracoval:             Historicko-technická komisia ZZHV SR 
Schválil:                 Rada zberateľov ZZHV SR   
V Bratislave dňa:  19. júna  2019 
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