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Metodický pokyn č. 21/2020, 

ktorým sa mení a dopĺňa Metodický pokyn č. 54/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné 

položky týkajúce sa ostatného vybavenia vozidla  

(kontrolné položky skupiny 7) 

 

Článok I 

Metodický pokyn č. 54/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce sa ostatného 

vybavenia vozidla (Kontrolné položky skupiny 7) v znení zmenenom a doplnenom 

metodickým pokynom č. 96/2018, metodickým pokynom č. 28/2019 a metodickým pokynom 

č. 37/2019, sa mení takto: 

 

1. V prílohe Kontrolné položky skupiny 7, v kontrolnej položke 7.10. Obmedzovač rýchlosti, 

odsek 2 spôsobu kontroly znie: 

 

„Funkčnosť a správne nastavenie obmedzovača rýchlosti je potrebné preukázať 

predložením platného dokladu o kontrole obmedzovača rýchlosti vystaveného 

organizáciou, ktorá vykonáva periodické prehliadky záznamových zariadení. U vozidiel 

vybavených záznamovým zariadením a obmedzovačom rýchlosti, ktoré ale nepodliehajú 

povinnosti používania záznamového zariadenia, je vzhľadom na absenciu predloženia 

protokolu z periodickej prehliadky záznamového zariadenia prevádzkovateľom  vozidla pri 

technickej kontrole dokladom o kontrole obmedzovača rýchlosti štítok uvedený na obr. 

č. 3e. Tento štítok s názvom „Potvrdenie o kontrole obmedzovača“ musí byť umiestnený na 

„B“ stĺpiku vozidla, alebo v prípade vozidiel, ktoré nemajú „B“ stĺpik na ráme dverí na 

strane vodiča a musí byť zabezpečený plombovacou fóliou, rovnako ako štítok z periodickej 

prehliadky záznamového zariadenia. Štítok obsahuje údaje v rozsahu: názov a adresa 

organizácie, ktorá vykonala kontrolu, číslo zabezpečovacej značky, ktorou je zabezpečený 

tachograf a jeho snímač pohybu voči neoprávneným zmenám, dátum vykonania kontroly, 

VIN číslo vozidla, výrobné číslo tachografu umiestneného vo vozidle, rozmer pneumatík 

hnacej nápravy, charakteristický koeficient „w“, nastavenie konštanty „k“ v tachografe, 

účinný obvod kolesa „l“ a kontrolovaná rýchlosť obmedzovača rýchlosti. Platnosť doby 

kontroly obmedzovača rýchlosti je ako pri periodickej prehliadke záznamového zariadenia 

2 roky a počíta sa odo dňa uvedeného na štítku. Údaje zistené na štítku musia zodpovedať 

údajom zisteným na vozidle.“ 

 



 

Obr. č. 3e.: Potvrdenie o kontrole obmedzovača rýchlosti 

 

Článok II 

 

Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť dňa 15. apríla. 2020. 
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riaditeľ štátneho dopravného úradu 


