
 

Meradlo spomalenia  nahradené mobilnou aplikáciou mSTK 
(spracované 22.6.2020) 

 

Vážení užívatelia mobilnej aplikácie mSTK, 

našu mobilnú aplikáciu sme doplnili o funkciu zabezpečujúcu meranie brzdného účinku vozidla jazdnou 

skúškou, Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky vydané osvedčenie o schválení mobilnej 

aplikácie mSTK na používanie informačného systému technických kontrol ako meradla spomalenia nájdete na 

našej internetovej stránke tu.  

Novú funkciu si môžete aktivovať aktualizáciou súčasnej aplikácie a následnou kalibráciou mobilného zariadenia. 

Aplikáciu pre operačný systém Android možno aktualizovať prostredníctvom služby Google Play. Aktualizáciu 

pre operačný systém iOS pripravujeme, v čase spracovania tohto dokumentu zatiaľ ešte nebola dostupná. 

Využívať mobilnú aplikáciu ako meradlo spomalenia je možné iba počas platnosti kalibrácie mobilného zariadenia 

odborne spôsobilou osobou na kalibráciu zariadení používaných pri technických kontrolách (bude v najbližších 

dňoch zabezpečovaná spoločnosťami AST s.r.o. a Homola spol. s r.o.). Bez platnej kalibrácie je aplikáciu naďalej 

možné používať, ale len v rozsahu, ako doteraz, teda na vytváranie snímok a ako čítačku palubnej diagnostiky 

OBD. Funkcia pre vykonanie jazdnej skúšky bude automaticky deaktivovaná až do úspešného vykonania 

kalibrácie. 

Do 31.12.2020 je na jazdnú skúšku bŕzd možné naďalej využívať okrem mobilnej aplikácie aj doterajšie schválené 

meradlá spomalenia. S účinnosťou od 1.1.2021 sa však menia požiadavky na meradlo spomalenia a doterajšie 

meradlá spomalenia ich už nebudú spĺňať. Od tohto dátumu preto bude meradlo spomalenia úplne nahradené 

mobilným zariadením s aplikáciou mSTK. 

Nová funkcionalita aplikácie bola koncipovaná tak, aby bola jej obsluha pre užívateľa čo najjednoduchšia. Mobilné 

zariadenie je pred meraním potrebné upevniť do držiaka pripevneného k vozidlu v ľubovoľnej polohe okrem 

vodorovnej. Po spustení funkcie pre jazdnú skúšku je aplikácia pripravená na meranie brzdného účinku vozidla. 

Po stlačení tlačidla „ŠTART“ a rozsvietení zeleného svetla je možné začať jazdnú skúšku bŕzd. Tlačidlom „STOP“ 

sa jazdná skúška bŕzd ukončí a pomocou tlačidla „ODOSLANIE ÚDAJOV“ sa prenesú údaje z jazdnej skúšky 

bŕzd do informačného systému technických kontrol. Návod na použitie nájdete priamo v nastaveniach aplikácie 

v ponuke „Pomoc“ alebo tu. Jednoduchý video návod so znázorneným priebehom celej jazdnej skúšky si môžete 

pozrieť tu.  

Vhodnosť mobilného zariadenia na meranie brzdného účinku jazdnou skúškou bŕzd si môžete overiť 

v nastaveniach aplikácie v ponuke „Kalibrácia zariadenia“. V prípade zariadenia nespĺňajúceho stanovené 

požiadavky na meradlo spomalenia (najmä pri starších mobilných zariadeniach), budete upozornení červeným 

oznamom „Pomalé meranie – nevhodné zariadenie“. 

Pripomienky k aplikácii môžete aj naďalej zasielať na adresu mstk@testek.sk. 
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