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Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

Štátny dopravný úrad 

 
 

 

Metodický pokyn č. 55/2020, 

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

položky týkajúce sa brzdového zariadenia (Kontrolné položky skupiny 1), v znení 

Metodického pokynu č. 35/2019 

 

 

Článok I 

 

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

zariadenia (Kontrolné položky skupiny 1), v znení Metodického pokynu č. 35/2019 sa mení 

a dopĺňa takto: 

 

1. V prílohe, v kontrolnej položke 1.1.8., časti Spôsob kontroly prvý bod až tretí bod znejú: 

„1. Na vozidlách s pretlakovými vzduchovými brzdami sa prehliadkou overí stav 

a  umiestnenie spojkových hlavíc pre spojenie brzdových sústav ťažného a prípojného 

vozidla.  

2. Na vozidlách s elektrickým ovládaním brzdového systému prípojného vozidla sa preverí 

stav a umiestnenie káblov a spojkových elektrických hlavíc.  

3. V prípade súpravy vozidiel sa každá spojková hlavica (pneumatická i elektrická) odpojí 

a  znovu zapojí.“. 

 

2. V prílohe, v kontrolnej položke 1.1.10., v časti Predpísané podmienky piatom bode sa 

vypúšťa druhá veta. 

 

3. V prílohe, v kontrolnej položke 1.1.10., časti Spôsob kontroly prvý bod až tretí bod znejú: 

 

„1. Vizuálnou kontrolou sa skontroluje stav a upevnenie posilňovača bŕzd a hlavného 

brzdového valca (hydraulické brzdové systémy). Prehliadkou sa skontroluje výška hladiny 

brzdovej kvapaliny nachádzajúcej sa vo vyrovnávacej nádržke.  

2. Na vozidlách s kvapalinovými brzdami sa kontrola vykoná simuláciou poruchy 

kvapalinového prevodu a následnou kontrolou signalizácie chyby na palubnej doske, ak je to 

na kontrolovanom vozidle vzhľadom k jeho konštrukčnému vyhotoveniu možné vykonať 

bezdemontážnym spôsobom (napr. sňatím viečka nádobky brzdovej kvapaliny 

s integrovaným plavákovým snímačom alebo ručným zopnutím spínača kritickej polohy 

brzdového pedála a pod.), pričom sa sleduje fungovanie predpísanej signalizácie.  

3. Činnosť posilňovača bŕzd sa posudzuje pri skúške bŕzd na valcovej skúšobni bŕzd 

(kontrolná položka č. 1.2.2.) porovnaním ovládacej sily, ktorú je potrebné vynaložiť 

na  dosiahnutie dostatočného brzdného účinku s posilňovačom v činnosti a s posilňovačom 
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vyradeným z činnosti, pričom sa postupuje podľa ustanovení osobitných metodických 

pokynov.“. 

 

4. V prílohe, v kontrolnej položke 1.1.13., časti Chyby 1.1.13. písm. a) prvom bode sa za 

slovo „MIN“ vkladá čiarka a slová „indikovanie automatickým systémom“. 

 

5. V prílohe, v kontrolnej položke 1.1.14., časť Spôsob kontroly znie: 

„Stav brzdových bubnov alebo kotúčov sa overí prehliadkou len na vozidle, na ktorom 

je  to možné vykonať bezdemontážnym spôsobom (napr. otvormi v disku kolesa alebo 

kontrolnými otvormi v štítoch bubnových bŕzd).“. 

 

6. V prílohe, v kontrolnej položke  1.1.15., časti Chyby písm. c) za slovo „tiahlo“ vkladá 

čiarka a slová „lanovod (bovden)“. 

 

7. V prílohe, v kontrolnej položke 1.1.19., v časti  Predpísané podmienky sa na konci pripája 

táto veta:  

„Pri elektromagnetických systémoch nesmú byť poškodenia elektrickej sústavy.“ . 

 

8. V prílohe, v kontrolnej položke 1.1.19., sa v časti Spôsob kontroly sa v prvom bode 

vypúšťa posledná veta. 

 

9. V prílohe, v kontrolnej položke 1.1.22., v časti Predpísané podmienky štvrtom bode prvá 

veta znie:  

„Kontrolné prípojky musia byť funkčné, to platí aj na vozidlá, pre ktoré nie sú predpísané 

ako povinné, ak sú nimi vybavené.“. 

 

10. V prílohe, v kontrolnej položke 1.1.23., časti Chyby písm. a) sa na konci pripájajú tieto 

slová: „alebo chýba na vozidle, pre ktoré je predpísaná, alebo ktoré s ňou bolo 

schválené“. 

11. V prílohe, v kontrolnej položke 1.2.1., časti Predpísané podmienky šiesty bod znie: 

„6. Ovalita bubnov bŕzd alebo nerovnomerná hrúbka brzdových kotúčov nesmie pri skúške na 

valcovej skúšobni bŕzd spôsobovať neúmerné kolísanie brzdnej sily v priebehu jednej otáčky 

kolesa, pričom:  

a) najväčšia hodnota kolísania brzdnej sily nesmie byť väčšia ako (±10) % od strednej 

hodnoty, okrem prípadov podľa písm. b) až e), 

b) v prípade náprav s bubnovými brzdami vozidiel kategórií M1, N1 a L vyrobených do 

1.1.1989 nesmie byť najväčšia hodnota kolísania brzdnej sily väčšia ako (±15) % od 

strednej hodnoty, 

c) v prípade náprav s bubnovými  brzdami vozidiel kategórií M1, N1 a L vyrobených do 

1.7.1972 nesmie byť najväčšia hodnota kolísania brzdnej sily väčšia ako (±20) % od 

strednej hodnoty, 

d) v prípade náprav s kotúčovými brzdami vozidiel kategórií M1, N1 a L vyrobených do 

1.1.1989 nesmie byť najväčšia hodnota kolísania brzdnej sily väčšia ako (±15) % od 

strednej hodnoty,  

e) v prípade nezaťažených prípojných vozidiel nesmie byť najväčšia hodnota kolísania 

brzdnej sily väčšia ako (±15) % od strednej hodnoty, 

f) v prípade vozidiel kategórie Ps sa kolísanie  brzdnej sily neposudzuje.“. 
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12. V prílohe, v kontrolnej položke 1.2.1., v časti Spôsob kontroly v druhom bode sa na 

konci pripájajú tieto slová: „a tiež v prípade, ak je potrebné vykonať jazdnú skúšku 

vozidla“. 

13. V prílohe, v kontrolnej položke 1.2.2., časti Predpísané podmienky tretí bod znie: 

„3. Predpísané minimálne zbrzdenia prevádzkovej brzdy pre vozidlá kategórií T, R a Ps 

sú: 

 

Kategória vozidla 

Najväčšia 

konštrukčná 

rýchlosť (km.h-1) 

Zbrzdenie Zmin (%) 

T1, T2, T3 a T4 

do 25 23 

do 30 28 

do 40 31 

T nad 40  
ako vozidlá kategórie 

N 

Ra 

(ak sú vybavené brzdovou 

sústavou) 

do 30 28 

do 40 31 

Rb - 
ako vozidlá kategórie 

O 

Ps 

do 30 23 

do 40  27 

nad 40  
ako vozidlá kategórie 

N 

“. 

 

14. V prílohe, v kontrolnej položke 1.2.2., časti Chyby prvý riadok a druhý riadok: 

„ 

1.2.2.  1 Účinok prevádzkovej brzdy nie je dostatočný, ale je rovný alebo 

väčší než 50 % minimálneho predpísaného zbrzdenia. 

B 

1.2.2.  2 Účinok prevádzkovej brzdy nie je dostatočný a je menší ako 50% 

minimálneho predpísaného zbrzdenia. 

C 

“. 

 

15. V prílohe, v kontrolnej položke 1.4.1., časti Spôsob kontroly sa v prvej vete v zátvorke  

za slová „elektronická parkovacia brzda“ vkladajú slová „a pod.“ a v poznámke sa slovo 

„Údaje“ nahrádza slovami „Dostupné údaje“.  

 

16.  V prílohe, v kontrolnej položke 1.4.1., časti Chyby prvom bode sa vypúšťa slovo „je“. 

 

17. V prílohe, v kontrolnej položke 1.4.2., časti Predpísané podmienky druhom bode písmeno 

b) znie: 

„b) ak ide o motorové vozidlo, ktoré možno zapojiť do súpravy s prípojným vozidlom, potom 

buď zbrzdenie zodpovedajúce najväčšej celkovej prípustnej hmotnosti jazdnej súpravy 12%, 

alebo zbrzdenie podľa písm. a), pričom sa vyžaduje dosiahnutie väčšieho brzdného účinku 
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z oboch alternatív; táto podmienka sa  vzťahuje na motorové vozidlá, ktoré majú spájacie 

zariadenie zapísané v doklade vozidla, alebo na ktorých je spájacie zariadenie namontované 

(platí aj v prípade odnímateľného spájacieho zariadenia).“. 

 

18. V prílohe, v kontrolnej položke 1.4.2., časti Spôsob kontroly sa v Poznámke slovo 

„Údaje“ nahrádza slovami „Dostupné údaje“:  

 

19. V prílohe, v kontrolnej položke 1.4.2., časti Chyby prvom bode sa za slovo „však“ 

vkladajú slová „rovný alebo“. 

 

20. V prílohe, v kontrolnej položke 1.8., časť Spôsob kontroly prvý bod až tretí bod znejú: 

„1. Teplota varu brzdovej kvapaliny sa skontroluje na vozidlách starších ako 10 rokov 

meradlom teploty varu brzdovej kvapaliny, pričom sa postupuje podľa návodu na obsluhu 

meradla. Sonda sa vkladá do vyrovnávacej (zásobnej) nádržky brzdovej kvapaliny, alebo 

sa z nej odoberá vzorka kvapaliny. 

2. Ak konštrukčné vyhotovenie vozidla neumožňuje prístup k vyrovnávacej nádržke 

brzdovej kvapaliny, vloženie meracej sondy alebo odobratie vzorky brzdovej kvapaliny, 

teplota varu brzdovej kvapaliny sa neposudzuje. V takom prípade technik uvedie do 

ďalších záznamov protokolu o TK dôvod nemožnosti merania bodu varu brzdovej 

kvapaliny textom, napr. “1.8. Brzdová kvapalina – nemeraná, nedostupná nádrž brzdovej 

kvapaliny“ a pod. 

3. Prehliadkou sa zároveň overí, či nie sú v kvapaline mechanické nečistoty alebo 

zrazeniny.“. 

 

 

Článok II 

 

Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť 1. januára 2021. 

 

 

 

Ing. Ľubomír Moravčík, PhD. 

poverený zastupovaním riaditeľa 

štátneho dopravného úradu 

 


