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Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

Štátny dopravný úrad 

 
 

 

Metodický pokyn č. 35/2019, 

ktorým sa mení a dopĺňa Metodický pokyn č. 48/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné 

položky týkajúce brzdového zariadenia (Kontrolné položky skupiny 1) 

 

 

Článok I 

 

Metodický pokyn č. 48/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce brzdového 

zariadenia (Kontrolné položky skupiny 1) (ďalej len „metodický pokyn“), sa mení a dopĺňa 

takto: 

 

1. V názve metodického pokynu sa za slovo „týkajúce“ dopĺňa slovo „sa“. 

 

2. V prílohe k metodickému pokynu, v kontrolnej položke č. 1.1.5., sa do spôsobu kontroly 

pripája táto veta: 

„Kontrola sa vykoná na motorových vozidlách a tiež na prípojných vozidlách, ktoré 

sú  vybavené samostatným ovládaním parkovacej brzdy.“. 

 

3. V prílohe k metodickému pokynu, v kontrolnej položke č. 1.1.6., sa do spôsobu kontroly 

pripája táto veta: 

 

„Nadmerný zdvih ovládacej páky sa posudzuje subjektívne.“ 

 

4. V prílohe k metodickému pokynu, v kontrolnej položke č. 1.1.14., opis chyby č. 1.1.14.d 

znie: 

 

1.1.14. d)  Brzdový štít nie je dostatočne pripevnený, je nadmerne opotrebený, 

poškodený alebo chýba. 

B 

 

5. V prílohe k metodickému pokynu, v kontrolnej položke č. 1.1.19., druhý bod spôsobu 

kontroly znie: 

„Činnosť odľahčovacej brzdy sa posudzuje v kontrolnej položke 1.5.“ 

 

6. V prílohe k metodickému pokynu, v kontrolnej položke č. 1.1.21., opis chyby č. 

1.1.21.d).2. znie: 

 

1.1.21. d) 2 Niektorý komponent brzdového systému, je modifikovaný spôsobom, 

ktorý narúša brzdnú funkciu, chýba alebo brzda vôbec nefunguje. 

C 
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7. V prílohe k metodickému pokynu, v kontrolnej položke č. 1.1.22., predpísaná podmienka 

č. 4 znie: 

„Kontrolné prípojky musia byť funkčné aj na vozidlách, pre ktoré nie sú predpísané 

ako  povinné, ak sú nimi vybavené. Kontrolnými prípojkami nesmie unikať vzduch z brzdovej 

sústavy.“ 

 

8. V prílohe k metodickému pokynu, v kontrolnej položke č. 1.1.22., sa za predpísané 

podmienky dopĺňa poznámka, ktorá znie: 

„Poznámka: Ak kontrolné prípojky nie sú dostupné alebo rozmer ich závitu je iný ako na 

tlakových snímačoch valcovej skúšobne bŕzd (VSB), avšak sú plne funkčné, nepovažuje sa 

tento stav za chybu. Technik môže v tomto prípade použiť na meranie tlaku v brzdovom 

okruhu vhodný typ prípravku (napr. redukciu, predĺženie a pod.).“ 

 

9. V prílohe k metodickému pokynu, v kontrolnej položke č. 1.1.22., opis chyby č. 1.1.22.b.2 

znie: 

 

1.1.22. b) 2 Na vozidle, ktoré je vybavené kontrolnými prípojkami, sa niektorá 

kontrolná prípojka nedá povoliť, je poškodená alebo netesná natoľko, 

že sa nedá použiť. 

B 

 

10. V prílohe k metodickému pokynu, v kontrolnej položke č. 1.2.1., sa do tabuľky 

s chybami dopĺňa nová chyba č. 1.2.1.SK.3., ktorej opis znie: 

 

1.2.1. SK 3 V dôsledku poruchy prevádzkovej brzdy jedno alebo viacero kolies 

trvalo pribrzďuje. 

B 

 

11. V prílohe k metodickému pokynu, v kontrolnej položke č. 1.4.1., sa do tabuľky s 

chybami dopĺňa nová chyba č. 1.4.1.SK1., ktorej opis znie: 

 

1.4.1. SK 1 V dôsledku poruchy parkovacej brzdy jedno alebo viacero kolies 

trvale pribrzďuje. 

B 

 

12. V prílohe k metodickému pokynu, v kontrolnej položke č. 1.4.2., sa v spôsobe 

kontroly pripája táto veta: 

„Ak nie je možné odskúšať parkovaciu brzdu na VSB, potom sa funkcia parkovacej brzdy 

preverí vhodným spôsobom mimo VSB, pričom túto skutočnosť uvedie technik do ďalších 

záznamov Protokolu o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola.“ 

 

13. V prílohe k metodickému pokynu, v kontrolnej položke č. 1.6., sa dopĺňa do 

predpísaných podmienok šiesty bod, ktorý znie: 

„Čítačka palubnej diagnostiky OBD sa musí použiť na vozidlách kategórií M1 a N1 po prvý 

raz prihlásených do evidencie počnúc 1.1.2012. Na ostatných vozidlách sa čítačka palubnej 

diagnostiky OBD môže použiť iba v prípade, ak to elektrická inštalácia a elektronické 

rozhranie vozidla umožňuje.“ 
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14. V prílohe k metodickému pokynu, v kontrolnej položke č. 1.6., sa za spôsob kontroly 

dopĺňa poznámka, ktorá znie: 

„Poznámka: V prípade nefunkčnosti diagnostickej zásuvky sa chyba vyznačí v kontrolnej 

položke 4.SK.6.“ 

 

15. V prílohe k metodickému pokynu, v kontrolnej položke č. 1.7., sa dopĺňa do 

predpísaných podmienok druhý bod, ktorý znie: 

„Čítačka palubnej diagnostiky OBD sa musí použiť na vozidlách kategórií M1 a N1 po prvý 

raz prihlásených do evidencie počnúc 1.1.2012. Na ostatných vozidlách sa čítačka palubnej 

diagnostiky OBD môže použiť iba v prípade, ak to elektrická inštalácia a elektronické 

rozhranie vozidla umožňuje.“ 

16. V prílohe k metodickému pokynu, v kontrolnej položke č. 1.7., sa do spôsobu kontroly 

dopĺňa poznámka, ktorá znie: 

„Poznámka: V prípade nefunkčnosti diagnostickej zásuvky sa chyba vyznačí v kontrolnej 

položke 4.SK6.“ 

 

 

 

 

Článok II 

 

Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť 1. januára 2020. 

 

 

         

JUDr. Bohuš Chochlík,  

riaditeľ štátneho dopravného úradu  

 

 

 


