Prednáška pre študentov FEI STU 7.12.2018

Úvod do problematiky technických
kontrol vozidiel

Ing. Marián Rybianský, Ing. Juraj Matej, PhD.

TESTEK bol založený v roku 2004.
Nový zákon č. 725/2004 Z. z., ktorý mal nadobudnúť účinnosť v
nasledujúcom roku, výrazne sprísňoval požiadavky na centrálnu
organizáciu pre technické kontroly, predovšetkým na jej nezávislosť.
Preto časť odborníkov v tejto oblasti, bývalých zamestnancov
spoločnosti Slovdekra, založila TESTEK.
Po úspechu vo výberovom konaní bolo v roku 2005 Ministerstvom
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (v súčasnosti Ministerstvo dopravy
a výstavby SR) spoločnosti udelené poverenie na vykonávanie činností
technickej služby technickej kontroly vozidiel.

Technické kontroly vozidiel a technologické vybavenie STK

TESTEK
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TESTEK je akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou
(SNAS) ako inšpekčný orgán typu A podľa požiadaviek normy ISO/IEC
17020:2012.
TESTEK je členom Medzinárodného výboru pre technické kontroly
automobilov (CITA) v Bruseli.
V roku 2014 sa TESTEK transformoval zo spoločnosti s ručením
obmedzeným na akciovú spoločnosť.
V tom istom roku bola založená spoločnosť TESTEK servis, a.s., ktorá
dopĺňa a rozširuje služby poskytované spoločnosťou TESTEK aj mimo
oblasť STK.

Technické kontroly vozidiel a technologické vybavenie STK

TESTEK
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Účel pravidelnej kontroly vozidiel

BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY,
ani
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE.
Sú preto ustanovené isté minimálne technické požiadavky, ktoré
musí splniť každé vozidlo používané v premávke.

Ich splnenie sa preveruje pri pravidelných kontrolách.
V Slovenskej republike sú kontroly technického stavu vozidiel v
premávke rozdelené na technické a emisné kontroly.

Úvod do problematiky technických kontrol vozidiel

Každý štát má prirodzený záujem na tom, aby vozidlá v premávke
neohrozovali
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Rozdiel medzi technickou a emisnou kontrolou

Emisnú kontrolu zasa ako kontrolu „stavu motora vozidla a jeho systémov,
komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré ovplyvňujú
tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch, a meraním zistené
dodržiavanie podmienok a emisných limitov motora “.
Technická kontrola sa zameriava predovšetkým na bezpečnosť používania
vozidla. Jej cieľom je odhaliť vozidlá, ktorých technický stav nie je dostatočne
dobrý na to, aby mohli byť používané na cestách. Ekologický aspekt je
v technickej kontrole tiež obsiahnutý, i keď v menšej miere.

Emisná kontrola je naopak zameraná práve na selekciu vozidiel poškodzujúcich
životné prostredie nadmernou tvorbou škodlivých emisií vo výfukových plynoch.
Obe kontroly sa navzájom dopĺňajú. STK je súčasne aj pracoviskom emisnej
kontroly, spravidla sa preto dajú obe kontroly vybaviť naraz.

Úvod do problematiky technických kontrol vozidiel

Technickú kontrolu definuje zákon č. 106/2018 Z. z. ako prehliadku a posúdenie
„technického stavu vozidla, jeho systémov, komponentov alebo samostatných
technických jednotiek“.
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Bezpečnosť cestnej premávky a technické kontroly

vodič

vozidlo

prostredie

Technická kontrola znižuje pravdepodobnosť technickej poruchy vozidla, ktorá
by mohla ohroziť bezpečnosť premávky buď priamo, alebo nepriamo,
pôsobením na ostatné časti systému.

Úvod do problematiky technických kontrol vozidiel

K ohrozeniu bezpečnosti premávky prichádza poruchou, zlyhaním alebo
neželaným pôsobením niektorej zo vzájomne sa ovplyvňujúcich častí systému:
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Zdroj: MV SR, www.minv.sk

Je nízky podiel technického stavu vozidiel dôsledkom povinnosti absolvovať
technické kontroly, alebo dôsledkom nesprávnej klasifikácie príčin nehôd?

Úvod do problematiky technických kontrol vozidiel

Príčiny dopravných nehôd v Slovenskej republike
v roku 2011
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Príčiny dopravných nehôd v iných štátoch

Príčiny dopravných nehôd v Nemecku, pri ktorých prišlo v roku 2009 ku zraneniam osôb
(zdroj: Statistisches Bundesamt)

prevzaté z Final Report of Contributions to Impact Assessment of Policy Options to Improve the EU Systems of PTI and of Roadside Vehicle Testing,
Európska komisia, Brusel, 13.7.2012

Úvod do problematiky technických kontrol vozidiel

V júli 2012 zverejnila Európska komisia návrh balíka opatrení týkajúcich sa technického
stavu vozidiel. Majú sa sprísniť aj kontroly vozidiel a jedným z argumentov je vysoký podiel
zlého technického stavu ako príčiny dopravných nehôd:
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Úvod do problematiky technických kontrol vozidiel

Prvý pokus o zavedenie periodických technických
kontrol vozidiel v Československej republike
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Kontrolám podliehali autobusy a v Prahe aj
taxíky. Návrhy rozšíriť povinnosť aj na ostatné
automobily neprešli.
Autoklub RČS začal pre svojich členov
vykonávať bezplatné periodické kontroly vozidiel
v roku 1935.

Úvod do problematiky technických kontrol vozidiel

Prvý pokus o zavedenie periodických technických
kontrol vozidiel v Československej republike

Zdroj: Štemberk J.: Automobilista v zajetí reality
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•

Moderné viaclinkové stanice technickej kontroly (STK) ako špecializované
zariadenia v správe štátneho Ústavu cestného hospodárstva a dopravy
(ÚCHD) sa začali na území Slovenska budovať v polovici 70-tych rokov
minulého storočia.

•

Po roku 1989 sa otvorila možnosť zriaďovať a prevádzkovať STK aj pre
neštátne subjekty.

•

V 90-tych rokoch minulého storočia sa jasne zadefinovali povinné technické
kontroly v národnej legislatíve. Rozsah a postupy technických kontrol sa
zosúladili so smernicami ES/EHS.

Úvod do problematiky technických kontrol vozidiel

História technických kontrol vozidiel na Slovensku
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Legislatíva Európskej únie v oblasti kontroly vozidiel
Smernica Rady

77/143/EHS

96/96/ES

20. 12. 1996

v znení
smerníc
1999/52/ES,
2001/9/ES,
2001/11/ES a
2003/27/ES

Smernica Európskeho
parlamentu a Rady

2009/40/ES

o pravidelnej kontrole
technického stavu
motorových vozidiel a ich
prípojných vozidiel a o
zrušení smernice
2009/40/ES

o kontrole
technického stavu
motorových
vozidiel a ich
prípojných vozidiel

6. 5. 2009

2014/45/EÚ

odporúčanie
2010/378/EÚ

3. 4. 2014

v znení
smernice
2010/48/EÚ

PREVZATÉ DO
PRÁVNEHO SYSTÉMU SR

Smernica Európskeho parlamentu a
Rady

2000/30/ES
o cestnej technickej kontrole spôsobilosti
úžitkových automobilov
prevádzkovaných v Spoločenstve
PREVZATÉ DO
PRÁVNEHO SYSTÉMU SR

odporúčanie
2010/379/EÚ

6. 6. 2000

zrušené k 20.5.2018

2014

2000
v znení smerníc
2003/26/ES a
2010/47/EÚ

2009

zrušené k
20.5.2018

zrušené 2009

1976

zrušené 1996

o aproximácii
právnych predpisov
členských štátov o
kontrole technického
stavu motorových
vozidiel a ich
prípojných vozidiel

1996

o aproximácii
právnych predpisov
členských štátov o
kontrole
technického stavu
motorových vozidiel
a ich prípojných
vozidiel
v znení smerníc
88/449/EHS,
91/225/EHS,
29. 12. 1976
91/328/EHS,
92/54/EHS,
92/55/EHS a
94/23/ES

Smernica
Európskeho
parlamentu a
Rady

Smernica Európskeho parlamentu a
Rady

2014/47/EÚ
o cestnej technickej kontrole
úžitkových vozidiel prevádzkovaných v
Únii a o zrušení smernice 2000/30/ES

Úvod do problematiky technických kontrol vozidiel

Smernica Rady

3. 4. 2014
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Kontroly vozidiel v legislatíve Európskej únie a ich
transpozícia v Slovenskej republiky

Smernica Európskeho parlamentu a Rady

2014/45/EÚ
o pravidelnej kontrole technického stavu motorových
vozidiel a ich prípojných vozidiel a o zrušení smernice
2009/40/ES
Smernica Európskeho parlamentu a Rady

2014/46/EÚ
o zmene smernice Rady 1999/37/ES o registračných
dokumentoch pre vozidlá
Smernica Európskeho parlamentu a Rady

2014/47/EÚ
o cestnej technickej kontrole úžitkových vozidiel
prevádzkovaných v Únii a o zrušení smernice
2000/30/ES

Legislatíva
Slovenskej republiky
Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke
vozidiel v cestnej premávke a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
technické kontroly vykonávané v
stabilných STK
emisné kontroly vykonávané v
stabilných PEK
cestné technické kontroly
náhodne vybraných úžitkových
vozidiel vykonávané PZ SR

Úvod do problematiky technických kontrol vozidiel

Legislatíva
Európskej únie
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Starý systém všeobecne záväzných predpisov upravujúcich
technické kontroly od 1.3.2005 do 20.5.2018

v znení zákonov č. 109/2005 Z. z., 310/2005 Z. z., 548/2007 Z. z., 284/2008 Z. z.,
435/2008 Z. z., 8/2009 Z. z., 307/2009 Z. z., 136/2010 Z. z., 144/2010 Z. z.,
519/2011 Z. z., 73/2012 Z. z., 345/2012 Z. z., 356/2012 Z. z., 180/2013 Z. z.,
388/2013 Z. z., 387/2015 Z. z. a 412/2015 Z. z.

Vyhláška MDPT SR č. 29/2006 Z. z.,
o vzore a náležitostiach tlačív,
kontrolných nálepiek, pečiatok a o vzore
označenia stanice technickej kontroly,
pracoviska emisnej kontroly, pracoviska
kontroly originality a pracoviska montáže
plynových zariadení a o vzore a
náležitostiach preukazu kontrolóra
povereného vykonávať štátny odborný
dozor

Vyhláška MDPT SR č. 578/2006 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
niektorých ustanoveniach zákona č.
725/2004 Z. z. o podmienkach
prevádzky vozidiel v premávke na
pozemných komunikáciách
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

v znení vyhlášok
MDPT SR č. 353/2009 Z. z. a MDVRR
SR č. 3/2012 Z. z. a 10/2015 Z. z.

Vyhláška MDPT SR č. 169/2010 Z. z. o
osvedčení o evidencii časť I, osvedčení
o evidencii časť II a technickom
osvedčení vozidla
v znení vyhlášok MDVRR SR č.
314/2013 Z. z. a 117/2016 Z. z.

v znení vyhlášok MDPT SR č. 482/2007 Z. z., 48/2008
Z. z., 144/2009 Z. z., 457/2009 Z. z., 229/2010 Z. z. a
MDVRR SR č. 355/2011 Z. z., č. 2/2012 Z. z., 90/2013
Z. z., 57/2015 Z. z., 191/2015 Z. z. a 450/2015 Z. z.

Nariadenie vlády SR č. 349/2009 Z. z. o najväčších prípustných
rozmeroch vozidiel a jazdných súprav, najväčších prípustných
hmotnostiach vozidiel a jazdných súprav, ďalších technických
požiadavkách na vozidlá a jazdné súpravy v súvislosti s hmotnosťami a
rozmermi a o označovaní vozidiel a jazdných súprav
v znení nariadení vlády SR
č. 439/2013 Z. z. a
288/2016 Z. z.

Vyhláška MDPT SR č.
464/2009 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o
prevádzke vozidiel v premávke
na pozemných komunikáciách

v znení vyhlášok
MDPT SR č. 589/2009 Z. z.,
71/2010 Z. z. a 228/2010 Z. z.
a MDVRR SR č. 9/2015 Z. z.

Nariadenie vlády SR č. 406/2005 Z. z. o technických
požiadavkách na hĺbku dezénu jazdnej plochy
pneumatík určitých kategórií motorových vozidiel a ich
prípojných vozidiel

Úvod do problematiky technických kontrol vozidiel

Zákon č. 725/2004 Z. z.
o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných
komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

14

Všeobecne záväzné predpisy upravujúce technické
kontroly účinné od 20.5.2018

Vyhláška MDV SR č. 131/2018 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti v
oblasti schvaľovania vozidiel

Vyhláška MDV SR č. 132/2018 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
technických požiadavkách na niektoré
vozidlá, systémy, komponenty a
samostatné technické jednotky na účely
schvaľovania

Vyhláška MDV SR č. 133/2018 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
dokladoch vozidla

Vyhláška MDV SR č. 134/2018 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
prevádzke vozidiel v cestnej premávke

Vyhláška MDV SR č. 135/2018 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
cestnej technickej kontrole

Vyhláška MDV SR č. 136/2018 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
technickej službe overovania

Vyhláška MDV SR č. 137/2018 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti v
oblasti technickej kontroly

Vyhláška MDV SR č. 138/2018 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti v
oblasti emisnej kontroly

Vyhláška MDV SR č. 139/2018 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti v
oblasti kontroly originality

Vyhláška MDV SR č. 140/2018 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti v
oblasti montáže plynových zariadení

Vyhláška MDV SR č. 141/2018 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
štátnom odbornom dozore a odbornom
dozore technických služieb na úseku
prevádzky vozidiel v cestnej premávke

Úvod do problematiky technických kontrol vozidiel

Zákon č. 106/2018 Z. z.
o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
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Systém metodických pokynov MDV SR
pre technické kontroly vozidiel
metodické pokyny upravujúce podrobnosti jednotlivých druhov TK

TK pre správne konania
64/2018 v súvislosti so zápisom alternatívnych
rozmerov ráfikov a pneumatík

58/2018 na vykonávanie technických
kontrol na vydanie prepravného
povolenia (CEMT)

57/2018 na vykonávanie technických
kontrol na prepravu nebezpečných
vecí (ADR)

77/2018 v súvislosti s demontážou dvojitého
ovládania spojky a prevádzkovej brzdy
výcvikových vozidiel autoškôl na vozidlo
61/2018 v súvislosti s dodatočným
schválením jednotlivého vozidla na prevádzku
v cestnej premávke

IS, doklady a MZZ
46/2018 na vyznačovanie výsledku
technickej kontroly vozidla
45/2018 na používanie monitorovacieho
záznamového zariadenia pri technických
kontrolách

vozidlá mimo evidencie
69/2018 ktorým sa upravuje vykonávanie
technických kontrol na vozidlách
uvedených v § 1 ods. 5 zákona č.
106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v
cestnej premávke a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
62/2018 ktorým sa upravuje postup
vykonávania technických kontrol
zvláštnych historických vozidiel

školenia a skúšky
28/2018 upravujúci spôsob vykonávania
školení kontrolných technikov
25/2018 upravujúci spôsob vykonávania
skúšok z odbornej spôsobilosti
kontrolných technikov

metodické pokyny definujúce kontrolné položky
47/2018
skupina 0 –
identifikácia

50/2018
skupina 3 –
výhľad

48/2018
skupina 1 –
brzdové
zariadenia

51/2018
skupina 4 –
osvetlenie
a elektrické
zariadenia

49/2018
skupina 2 –
riadenie

52/2018
skupina 5 –
nápravy,
kolesá,
pneumatiky
a zavesenie
kolies

53/2018
skupina 6 –
podvozok a
príslušenstvo
54/2018
skupina 7 –
ostatné
vybavenie

55/2018
skupina 8 –
záťaž
životného
prostredia

60/2018 v súvislosti s vydaním nového
osvedčenia o evidencii časť II alebo nového
technického osvedčenia vozidla pri hromadnej
prestavbe typu vozidla

56/2018
skupina 9 –
dopĺňajúce
skúšky pre
autobusy

76/2018 v súvislosti s montážou dvojitého
ovládania spojky a prevádzkovej brzdy
výcvikových vozidiel autoškôl na vozidlo

metodické pokyny dopĺňajúce spôsob kontroly v
niektorých náročnejších kontrolných položkách
75/2018 na
vykonávanie kontrol
brzdových sústav
vozidiel kategórií T a R
na valcových
skúšobniach bŕzd

74/2018 na vykonávanie kontrol
brzdových sústav vozidiel
kategórií M1 s najväčšou
prípustnou hmotnosťou nad 3,5
t, M2, M3, N2, N3, O3 a O4 na
valcových skúšobniach bŕzd

72/2018 na
vykonávanie kontrol
brzdových sústav
vozidiel kategórií M1,
N1, L5e a L7e, na
valcových skúšobniach
bŕzd

71/2018 na vykonávanie kontroly
brzdného účinku a súmernosti
pôsobenia prevádzkovej brzdy
vozidiel kategórií L, M, N, T a Ps
jazdnou skúškou pri technických
kontrolách

59/2018 v súvislosti s jednotlivo dovezenými
vozidlami

80/2018 na kontrolu
nastavenia svetlometov
pri technických
kontrolách
81/2018 na kontrolu tlaku
vzduchu vozidiel
kategórie T pri
technických kontrolách
73/2018 na vykonávanie
kontrol brzdových sústav
vozidiel kategórií L1e,
L2e, L3e, L4e a L6e

82/2018 v súvislosti s konverziou motocyklov
subkategórie L3e/L4e-A2 a L3e/L4e-A3

63/2018 v súvislosti s montážou spájacieho
zariadenia na vozidlo
78/2018 v súvislosti s montážou alebo
demontážou zvláštnych výstražných svietidiel
a zvukových výstražných znamení
79/2018 v súvislosti s montážou alebo
demontážou plachty na valníkové vozidlo a
úpravou valníkového vozidla na plošinové
vozidlo demontážou valníkovej konštrukcie
70/2018 v súvislosti s vnútroštátnym
schválením jednotlivo vyrobeného vozidla s
obmedzenou prevádzkou
65/2018 v súvislosti s opätovným schválením
jednotlivého vozidla na prevádzku v cestnej
premávke
68/2018 v súvislosti s výmenou karosérie,
rámu alebo motora na jednotlivom vozidle

Úvod do problematiky technických kontrol vozidiel

44/2018 na vykonávanie technických kontrol
pravidelných, zvláštnych, administratívnych a
opakovaných technických kontrol

67/2018 v súvislosti s výmenou technického
osvedčenia vozidla
66/2018 v súvislosti so zápisom zvláštnej
výbavy vozidla
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Rozdelenie vozidiel na základné druhy
(§ 3 zákona č. 106/2018 Z. z.)
VOZIDLÁ

CESTNÉ VOZIDLÁ
dvojkolesové vozidlá,
trojkolesové vozidlá a
štvorkolky
osobné vozidlá

autobusy
nákladné vozidlá
špeciálne vozidlá
prípojné vozidlá
ostatné cestné vozidlá

Zvláštnym vozidlom je motorové vozidlo alebo nemotorové
vozidlo navrhnuté a vyrobené na iné účely ako na prevádzku
v cestnej premávke, ktoré po splnení ustanovených
podmienok možno prevádzkovať v cestnej premávke.

ZVLÁŠTNE VOZIDLÁ
kolesové traktory

Technická kontrola
sa vykonáva
pravidelne

prípojné vozidlá za traktory

(počas celej doby, kedy je
vozidlo prihlásené v evidencii,
okrem kategórií O1, R1, L1e a
L2e)

pásové traktory
snežné skútre

Technická kontrola
sa vykonáva
jednorazovo

pracovné stroje samohybné

(napr. na želanie
prevádzkovateľa vozidla,
alebo sa vyžaduje v rámci
istého konania na úrade)

ťahané vymeniteľné zariadenia
za traktory
pracovné stroje nesené

Technická kontrola
sa nevykonáva
vôbec
(v metodických pokynoch pre
ne nie sú predpísané
podmienky)

Úvod do problematiky technických kontrol vozidiel

Cestným vozidlom je motorové vozidlo alebo
nemotorové vozidlo navrhnuté a vyrobené na
prevádzku v cestnej premávke, určené na
prepravu osôb, zvierat alebo tovaru.

ostatné zvláštne vozidlá
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Kategórie vozidiel
(§ 4 zákona č. 106/2018 Z. z.)

Motorové vozidlá s najmenej štyrmi
kolesami navrhnuté a
konštruované najmä na prepravu
osôb a ich batožiny

M1
najviac 8 miest + miesto
vodiča; nemá miesto pre
stojacich cestujúcich,
minimálny počet miest je 1
(pre vodiča)

M

Motorové vozidlá s najmenej
štyrmi kolesami navrhnuté a
konštruované najmä na
prepravu nákladu

k označeniu sa pridáva
G pre terénne alebo S pre vozidlá na
špeciálne účely, prípadne oboje, napr.
M1G, M1S, M1GS

M3

M2
viac ako 8 miest +
miesto vodiča
a mc 5 t

viac ako 8 miest +
miesto vodiča
a mc > 5 t

Kolesové
traktory

T

(rozdelenie na podkategórie
je v samostatnom diagrame)

Prípojné
vozidlá za
traktor

L

N

N1

N2

N3

mc 3,5 t

3,5 t < mc 12 t

mc >12 t

Prípojné vozidlá
Dvojkolesové motorové
vozidlá, trojkolesové
motorové vozidlá a
štvorkolky

k označeniu sa pridáva
G pre terénne alebo S pre vozidlá
na špeciálne účely, prípadne
oboje, napr. N1G, N1S, N1GS

O

k označeniu sa pridáva
S pre vozidlá na špeciálne účely,
napr. O1S

(rozdelenie na
podkategórie je v
samostatnom diagrame)

R

(rozdelenie na podkategórie
je v samostatnom diagrame)

Pásové
traktory

C

(rozdelenie na podkategórie
je v samostatnom diagrame)

Ťahané
vymeniteľné
zariadenia za
traktor

S

(rozdelenie na podkategórie
je v samostatnom diagrame)

O1

O2

O3

O4

mc 0,75 t

0,75 t < mc 3,5 t

3,5 t < mc 10 t

mc > 10 t

Snežné
skútre

LS

riadia sa pomocou lyží v kontakte
so snehom alebo ľadom a pohybujú
sa pomocou pásu alebo pásov
tvoriacich uzavretý prstenec, ktoré
sú v kontakte so snehom alebo
ľadom

Pracovné
stroje

P

(rozdelenie na podkategórie
je v samostatnom diagrame)

Ostatné

V

záprahové vozidlá, bicykle, bicykle
s pomocným motorčekom iné ako
kategórie L, kolobežky s
pomocným motorčekom iné ako
kategórie L, motorové ručné
vozíky, jednonápravové traktory s
prívesom a samovyvažovacie
vozidlá

Úvod do problematiky technických kontrol vozidiel

VOZIDLÁ
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Rozdelenie vozidiel kategórie L
(§ 4 zákona č. 106/2018 Z. z.)

L1e
•
•
•
•
•

L1e-A
Bicykel s
pohonným
systémom

Ľahké motorové
dvojkolesové
vozidlo

L2e

2 kolesá
VZ ≤ 50 cm3 pre zážihový motor
v max ≤ 45 km.h-1
P ≤ 4 kW
max. hmotnosť = technicky
prípustná hmotnosť podľa
výrobcu

•
•
•
•
•
•

Trojkolesový
moped

3 kolesá
VZ ≤ 50 cm3 pre zážihový motor, VZ ≤
500 cm3 pre vznetový motor
v max ≤ 45 km.h-1
P ≤ 4 kW
pohotovostná hmotnosť ≤ 270 kg
max. 2 miesta na sedenie vrátane
miesta vodiča

L1e-B

L2e-P

L2e-U

Dvojkolesový
moped

Trojkolesový
moped na
prepravu
osôb

Trojkolesový
moped na
pracovné účely

• pedálové bicykle s
pomocným pohonom
s cieľom pomôcť pri
šliapaní do pedálov
• výkon pomocného
pohonu sa pri v ≤ 25
km.h-1 preruší
• P ≤ 1 kW
• troj alebo
štvorkolesový bicykel
spĺňajúci vyššie
uvedené je
klasifikovaný ako
technicky rovnocenný
L1e, ktoré neplní
kritériá pre L1e-A

L2e iné než v
súlade s kritériami
pre L2e-U

L6e-BU
Ľahká
štvorkolka na
pracovné účely

•
•

•

L3e-A1
Motocykel s
nízkym
výkonom

• VZ 125 cm3
• P ≤ 11 kW
• P/m ≤ 0,1 kW/kg

konštruované výhradne na prepravu
tovaru, s otvorenou alebo uzatvorenou
prakticky rovnou a horizontálnou ložnou
plochou, ktorá spĺňa kritériá:
a) (dĺžka ložnej plochy) x (šírka ložnej
plochy) ≥ 0,3 x (dĺžka vozidla) x (max.
šírka vozidla) alebo
b) rovnocenná ložná plocha, ako uvedená
vyššie, na účely montáže strojov
a/alebo zariadenia a
c) ložná plocha jasne oddelená pevnou
priečkou od priestoru pre osoby,
d) ložná plocha, na ktorej možno viezť
tovar v tvare kocky so stranou min. 600
mm

konštruované výhradne na prepravu tovaru, s
otvorenou alebo uzatvorenou prakticky rovnou a
horizontálnou ložnou plochou, ktorá spĺňa kritériá:
a) (dĺžka ložnej plochy) x (šírka ložnej plochy) ≥
0,3 x (dĺžka vozidla) x (max. šírka vozidla)
alebo
b) rovnocenná ložná plocha, ako uvedená vyššie,
na účely montáže strojov a/alebo zariadenia a
c) ložná plocha jasne oddelená pevnou priečkou
od priestoru pre osoby,
d) ložná plocha, na ktorej možno viezť tovar v
tvare kocky so stranou min. 600 mm

L3e

L

Dvojkolesový
motocykel
2 kolesá
max. hmotnosť =
technicky prípustná
hmotnosť podľa
výrobcu
dvojkolesové vozidlo,
ktoré nemožno
klasifikovať do L1e

L3e-A2
Motocykel so
stredným
výkonom

L4e
•
•
•
•
•

•
•
•

dĺžka ≤ 4000 mm alebo ≤ 3000 mm pre vozidlá L6e-B alebo ≤ 3700 mm pre vozidlá L7e-C
šírka ≤ 2000 mm alebo ≤ 1000 mm pre vozidlá L1e alebo ≤ 1500 mm pre vozidlá L6e-B alebo L7e-C
výška ≤ 2500 mm

Dvojkolesový
motocykel s
postranným vozíkom

základné motorové vozidlo spĺňajúce kritériá
pre vozidlá L3e
základné motorové vozidlo vybavené jedným
postranným vozíkom
max. 4 miesta na sedenie vrátane miesta pre
vodiča na motocykli s postranným vozíkom
max. 2 miesta na sedenie v postrannom vozíku
max. hmotnosť = technicky prípustná hmotnosť
podľa výrobcu

L3e-A3

L5e-A

Motocykel s
vysokým
L3e, ktoré
výkonom

• P ≤ 35 kW
• P/m ≤ 0,2 kW/kg
• nie je odvodené od vozidla, ktorého výkon je
viac ako dvojnásobný
• L3e, ktoré nemožno klasifikovať do L3e-A1

nemôže byť
klasifikované
ako L3e-A1
alebo L3e-A2

Pre enduro sa pripája „E“ (napr. L3e-A2E), pre trialový „T“ (napr, L3e-A1T)
• výška sedadla ≥ 900 mm
• svetlá výška ≥ 310 mm
• celkový prevodový pomer v
najvyššom prevodovom stupni ≥ 6,0
• hmotnosť v pohotovostnom stave
+ hmotnosť batérie pri el. alebo
hybridnom el. pohone ≤ 140 kg
• bez miesta pre spolujazdca

L6e-BP
Ľahká
štvorkolka na
prepravu osôb

• vozidlo L6e-B konštruované
hlavne na prepravu osôb
• vozidlo L6e-B iné, ako
spĺňajúce kritériá pre L6e-BU

• výška sedadla ≤ 700 mm
• svetlá výška ≥ 280 mm
• objem nádrže ≤ 4 litre
• celkový prevodový pomer v
najvyššom prevodovom stupni ≥
7,5
• hmotnosť v pohotovostnom
stave ≤ 100 kg
• bez miesta pre spolujazdca

• max. 2
obkročné
miesta na
sedenie
vrátane
miesta vodiča
• riadidlá

L7e-A1
A1 ťažká cestná
štvorkolka

• vozidlo L7e-A neplniace kritériá pre L7eA1
• max. 2 sedadlá, nie určené na sedenie
obkročmo vrátane miesta pre vodiča

Trojkolka

Motorová
trojkolka

L5e
•
•
•

•
•
•
•

3 kolesá
pohotovostná hmotnosť ≤
1000 kg
trojkolesové vozidlo, ktoré
nemôže byť klasifikované ako
L2e

L5e-B

•

Ľahká cestná
štvorkolka

Ľahká
štvorkolka

• vozidlo L6e,
ktoré nespĺňa
kritéria pre L6e-B
• P ≤ 4 kW

• konštruované ako úžitkové, s uzavretým priestorom pre posádku,
prístupným max. z 3 strán, max. 2 miesta na sedenie vrátane miesta
vodiča
• konštruované výhradne na prepravu tovaru, s otvorenou nebo
uzatvorenou, prakticky rovnou a horizontálnou ložnou plochou, ktorá
spĺňa kritériá:
a) (dĺžka ložnej plochy) x (šírka ložnej plochy) ≥ 0,3 x (dĺžka vozidla) x
(šírka vozidla) alebo
b) rovnocenná ložná plocha, ako je uvedená vyššie, na účely
montáže strojov a/alebo zariadenia a
c) ložná plocha jasne oddelená pevnou priečkou od priestoru pre
osoby,
d) ložná plocha, na ktorej možno viezť tovar v tvare kocky so stranou
min. 600 mm

L7e-A2
A2 ťažká cestná
štvorkolka

• max. 2 obkročné miesta
na sedenie vrátane miesta
pre vodiča
• riadidlá
• v max ≤ 90 km/h
• pomer rázvoru k svetlej
výške ≤ 6

L7e-B1
Ťažká terénna
štvorkolka

L7e-CU

Vozidlo side-by-side
buggy

Ťažká štvorkolka na
pracovné účely

•
•

•

L7e-A
Ťažká
cestná
štvorkolka

Ťažká štvorkolka

4 kolesá
pohotovostná hmotnosť
≤ 450 kg na prepravu
osôb alebo ≤ 600 kg na
prepravu tovaru
nemôže byť zaradené
ako L6e

L7e-B
Ťažká
terénna
štvorkolka

L7e-C
Ťažká
štvorkolka
• vozidlo L7e
nespĺňajúce
kritériá pre L7e-B
• P ≤ 15 kW
• v max 90 km.h-1
• uzavretý
priestor pre
posádku,
prístupný max. z
3 strán

• vozidlo L7e
nespĺňajúce
kritériá pre L7e-B
alebo L7e-C
• určené len na
prepravu osôb
• P ≤ 15 kW

• uzavretý
priestor pre
posádku
prístupný max. z
3 strán
• P ≤ 6 kW

L7e-B2

• vozidlo L7e-B iné, než L7eB1
• max. 3 sedadlá, nie určené
na sedenie obkročmo vrátane
miesta pre vodiča, z nich 2
umiestnené vedľa seba
• P ≤ 15 kW a
• pomer rázvoru k svetlej
výške ≤ 8

L7e

4 kolesá
v max ≤ 45 km.h-1
pohotovostná hmotnosť ≤ 425 kg
VZ ≤ 50 cm 3 pre zážihový motor,
VZ ≤ 500 cm3 pre vznetový motor
max. 2 miesta na sedenie vrátane
miesta vodiča

L6e-B

L6e-A

Úžitková trojkolka

• vozidlo L5e, ktoré
neplní kritériá pre L5e-B
• max. 5 miest na
sedenie vrátane miesta
vodiča

Ľahká štvorkolka

L6e

• vozidlo L7e
nespĺňajúce
kritériá pre L7e-C
• svetlá výška ≥
180 mm

L7e-CP
Ťažká štvorkolka na
prepravu osôb

• vozidlo L7e-C nespĺňajúce
kritériá pre L7e-CU
• max. 4 sedadlá, nie určené
na sedenie obkročmo
vrátane miesta pre vodiča

• konštruované výhradne na prepravu tovaru, s otvorenou alebo uzatvorenou
prakticky rovnou a horizontálnou ložnou plochou, ktorá spĺňa kritériá:
a) (dĺžka ložnej plochy) x (šírka ložnej plochy) ≥ 0,3 x (dĺžka vozidla) x (šírka
vozidla) alebo
b) rovnocenná ložná plocha, ako uvedená vyššie, na účely montáže strojov a/alebo
zariadenia
c) ložná plocha jasne oddelená pevnou priečkou od priestoru pre osoby,
d) ložná plocha, na ktorej možno viezť tovar v tvare kocky so stranou min. 600 mm
• max. 2 sedadlá, nie určené na sedenie obkročmo vrátane miesta pre vodiča

Kategorizácia vozidiel

pohon:
• spaľovací motor (vznetový alebo zážihový)
• motor s vonkajším spaľovaním, turbínový alebo s rotačným piestom
• motor na stlačený vzduch
• elektrický motor
• hybridný s kombináciou ktorýchkoľvek vyššie uvedených

Dvoj-, troj- a štvorkolesové
vozidlá podľa nariadenia
(EÚ) č. 168/2013
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Sieť STK v SR pre technické kontroly pravidelné
(stav 20.5.2018)

Úvod do problematiky technických kontrol vozidiel

Aktuálny zoznam všetkých STK v SR je na www.testek.sk!
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Stanica technickej kontroly (§ 104 zákona
č. 106/2018 Z. z.) a možný rozsah jej oprávnenia

kontrolné linky

STK

STK

podľa kategórií kontrolovaných vozidiel

podľa typov kontrolných liniek

podľa druhov technickej kontroly

A: pre L, M1 do 3,5 t, N1, O1, O2
(„osobné vozidlá“)

A
B
C

B: pre M1 nad 3,5 t, M2, M3, N2, N3,
O3, O4, T, R, C, Ps, Ls
(„nákladné vozidlá“)

AB
AC

TK pravidelné,
zvláštne,
administratívne a v
rámci cestnej TK
(„základ“)
základ + TK ADR

AA
C: pre L, M, N, O, T, R, C, Ps, Ls
(„univerzálna“)

základ + TK CEMT

AAB
ABC
AAAC

M: pre L, M, N, O, T, R, C, Ps, Ls
(„mobilná“)

+ rôzne ďalšie
kombinácie

základ + TK ADR +
TK CEMT

Úvod do problematiky technických kontrol vozidiel

(1) Stanica technickej kontroly je pracovisko špecializované na vykonávanie technickej kontroly, ktoré môže byť zriadené ako
a) stacionárna stanica technickej kontroly alebo
b) mobilná stanica technickej kontroly.
(2) Stanica technickej kontroly musí byť súčasne aj pracoviskom emisnej kontroly.
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Lehoty technických kontrol pravidelných (§ 47
vyhlášky č. 137/2018 Z. z.)
Lehoty

L3eA1, L4eA1, L6e (<125 cm3), O2 a R2

do 4 rokov po prvom prihlásení do evidencie a potom
periodicky v štvorročných lehotách

L3eA2, L3eA3, L4eA2, L4eA3, L5e, L6e (≥125 cm3), L7e, M1, N1,
T, R3 a R4

do 4 rokov po prvom prihlásení do evidencie a potom
periodicky v dvojročných lehotách

M2, N2, N3, O3 a O4

do 1 roka po prvom prihlásení do evidencie a potom
periodicky v jednoročných lehotách
do 1 roka po prvom prihlásení do evidencie a potom
periodicky v jednoročných lehotách,

M3

po 8 rokoch od prvého prihlásenia do evidencie v
polročných lehotách

M a N používané
• na zdravotnícku záchrannú službu, ak ide o vozidlá s právom
prednostnej jazdy
• na banskú záchrannú službu, ak ide o vozidlá s právom
prednostnej jazdy
• ako sanitné vozidlá
• na poruchovú službu plynárenských zariadení, ak ide o vozidlá
s právom prednostnej jazdy

do 1 roka po prvom prihlásení do evidencie a potom
periodicky v jednoročných lehotách

vozidlá používané na taxislužbu a vozidlá používané v autoškole
ako výcvikové vozidlo

do 1 roka po prvom prihlásení do evidencie a potom
periodicky v jednoročných lehotách

Oproti stavu pred 20.5.2018 nepodliehajú TK pravidelným O1, R1, L1e a L2e. Pozor, môže nastať situácia,
kedy je potrebné vykonať kontrolu na takomto vozidle na iný účel, napr. kvôli „inej technickej zmene“.

Úvod do problematiky technických kontrol vozidiel

Vozidlá
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Zvyčajný systém práce stanice technickej kontroly
(nie je presne upravený predpisom, môže sa i líšiť)
vykonáva
administratívny
pracovník

vykonajú sa jednotlivé kontrolné úkony technickej
kontroly

zistené skutočnosti sa vložia do informačného
systému, vyhodnotí sa technický stav vozidla a
rozhodne sa o ďalšej spôsobilosti vozidla na
premávku

vodič platí za vykonanú kontrolu

vykonáva
kontrolný
technik

vykonáva
administratívny
pracovník

Úvod do problematiky technických kontrol vozidiel

vodič vozidla odovzdá povinne predkladané doklady
od vozidla v príjme, do informačného systému sa z
nich vložia údaje uvádzané v hornej časti protokolu o
technickej kontrole
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1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.
1.1.9.
1.1.10.
1.1.11.
1.1.12.
1.1.13.
1.1.14.
1.1.15.

0. IDENTIFIKÁCIA VOZIDLA
Tabuľky s evidenčným číslom
Identifikačné číslo vozidla / podvozku / výrobné číslo
Farba vozidla
1. BRZDOVÉ ZARIADENIE
Prevádzková brzda - čap pedála / ručnej páky
Stav pedála / ručnej páky a dráha ovládacieho orgánu
Podtlakové čerpadlo alebo kompresor a zásobníky
Výstražná signalizácia nízkeho tlaku alebo manometer
Ručne ovládaný ovládací ventil parkovacej brzdy
Páka parkovacej brzdy, západka parkovacej brzdy, elektronická parkovacia brzda
Brzdové ventily (nožný brzdič, vyfukovací ventil, regulátor tlaku)
Spojkové hlavice pre brzdy prípojného vozidla (elektrické a pneumatické)
Zásobník energie, zásobník stlačeného vzduchu
Súčasti posilňovača bŕzd, hlavný brzdový valec (hydraulické systémy)
Tuhé brzdové potrubie
Pružné brzdové hadice
Brzdové obloženie a doštičky
Brzdové bubny, brzdové kotúče
Brzdové lanká, tiahla, páky, tyče

1.1.16.
1.1.17.

Brzdový aktuátor (vrátane pružinových brzdových valcov alebo hydraulických
brzdových valčekov)
Regulátor brzdnej sily

0.1.
0.2.
0.SK.1.

1.1.18.
1.1.19.
1.1.20.
1.1.21.
1.1.22.
1.1.23.
1.2.1.
1.2.2.
1.3.1.
1.3.2.
1.4.1.
1.4.2.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.2.1.
2.2.2.
2.3.
2.5.
2.6.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
4.1.1.

Samonastavovací mechanizmus vymedzenia vôle brzdových pák a ukazovatele
opotrebenia bŕzd
Odľahčovací brzdový systém
Samočinná brzda prípojného vozidla
Kompletný brzdový systém
Kontrolné prípojky
Nájazdová brzda
Pôsobenie prevádzkovej brzdy
Účinok prevádzkovej brzdy
Pôsobenie núdzovej brzdy
Účinok núdzovej brzdy
Pôsobenie parkovacej brzdy
Účinok parkovacej brzdy
Činnosť systému odľahčovacej brzdy
Protiblokovací brzdový systém (ABS)
Elektronický brzdový systém (EBS)
Brzdová kvapalina
2. RIADENIE
Stav mechanizmu riadenia
Upevnenie puzdra prevodky riadenia
Stav kĺbov, pák a tyčí riadenia
Fungovanie riadiacich tyčí
Posilňovač riadenia
Stav volantu/riadidiel
Stĺpik, (čap) riadenia/spoje a vidlice a tlmiče riadenia
Vôľa riadenia (mŕtvy chod volantu)
Točnica riaditeľnej nápravy prívesu
Elektronický posilňovač riadenia (EPS)
3. VÝHĽAD
Zorné pole
Stav zasklenia
Spätné zrkadlá alebo zariadenia
Stierače čelného skla
Ostrekovače čelného skla
Systém na odhmlievanie
4. OSVETLENIE A ODRAZOVÉ A ELEKTRICKÉ ZARIADENIA
Svetlomety - stav a funkcia

4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.
4.1.6.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.
4.4.4.
4.5.1.
4.5.2.
4.5.3.
4.5.4.
4.6.1.
4.6.2.
4.6.3.
4.7.1.
4.7.2.
4.8.1.
4.8.2.
4.9.1.
4.9.2.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.SK.1.
4.SK.2.
4.SK.3.
4.SK.4.
4.SK.5.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.3.4.
5.3.5.
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.
6.1.5.
6.1.6.
6.1.7.
6.1.8.

Stretávacie svetlá - nastavenie
Stretávacie a diaľkové svetlá - spínače a ovládanie
Stretávacie a diaľkové svetlomety - súlad s požiadavkami
Stretávacie a diaľkové svetlomety - zariadenia na prispôsobenie sklonu
Stretávacie a diaľkové svetlomety - zariadenie na čistenie svetlometov
Obrysové svietidlá a denné prevádzkové svietidlá - stav a funkcia
Obrysové svietidlá a denné prevádzkové svietidlá - spínače a ovládanie
Obrysové svietidlá a denné prevádzkové svietidlá - súlad s požiadavkami
Brzdové svietidlá - stav a funkcia
Brzdové svietidlá - spínače a ovládanie
Brzdové svietidlá - súlad s požiadavkami
Smerové a výstražné svietidlá - stav a funkcia
Smerové a výstražné svietidlá - spínače a ovládanie
Smerové a výstražné svietidlá - súlad s požiadavkami
Smerové a výstražné svietidlá - frekvencia blikania
Predné svetlomety do hmly a zadné hmlové svietidlá - stav a funkcia
Predné svetlomety do hmly - nastavenie
Predné svetlomety do hmly a zadné hmlové svietidlá - spínače a ovládanie
Predné svetlomety do hmly a zadné hmlové svietidlá - súlad s požiadavkami
Spätné svetlomety - stav a funkcia
Spätné svetlomety - súlad s požiadavkami
Spätné svetlomety - spínače a ovládanie
Svietidlo na osvetlenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom - stav a funkcia
Svietidlo na osvetlenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom - súlad
s požiadavkami
Odrazové sklá, označenia na zvýšenie viditeľnosti a rozoznateľnosti a zadné
označovacie tabuľky - stav
Odrazové sklá, označenia na zvýšenie viditeľnosti a rozoznateľnosti a zadné
označovacie tabuľky - súlad s požiadavkami
Povinné kontrolky svetelných zariadení - stav a funkcia
Povinné kontrolky svetelných zariadení - súlad s požiadavkami
Elektrické spojenia medzi ťažným vozidlom a prívesom alebo návesom
Elektrické vedenia
Nepovinné svietidlá a odrazové sklá
Akumulátor (batérie)
Vnútorné osvetlenie vozidiel
Hľadací svetlomet a pracovné svietidlá
Parkovacie svietidlá
Uhlové (rohové) svietidlá
Zvláštne výstražné svietidlá
5. NÁPRAVY, KOLESÁ, PNEUMATIKY A ZAVESENIE NÁPRAV
Nápravy
Unášač kolesa
Ložiská kolesa
Náboj kolesa
Kolesá (disky)
Pneumatiky
Pružiny a stabilizátor
Tlmiče pruženia
Torzná tyč, ramená nápravy, priečne trojuholníkové ramená a ramená
zavesenia kolesa
Kĺby zavesenia
Vzduchové pruženie
6. PODVOZOK A JEHO PRÍSLUŠENSTVO
Podvozok alebo rám a príslušenstvo - všeobecný stav
Výfukové potrubie a tlmiče
Palivová nádrž a potrubie (vrátane palivovej nádrže a potrubia na vykurovanie)
Nárazníky, bočné ochranné zariadenie a zadné ochranné zariadenie proti
podbehnutiu
Nosič rezervného kolesa (ak je namontovaný)
Zariadenie na mechanické spájanie a ťahanie
Prevodovka
Upevnenie motora

8.1.1.
8.3.1.
8.4.1.

Výkon motora
Kabína a karoséria - stav
Kabína a karoséria - upevnenie
Dvere a zámky dverí
Podlaha
Sedadlo vodiča
Ostatné sedadlá
Ovládacie orgány vozidla
Schody do kabíny
Ostatné vnútorné a vonkajšie príslušenstvo a vybavenie
Kryty kolies, zariadenia zabraňujúce rozstreku
Stojan
Držadlá a opierky pre nohy
7. OSTATNÉ VYBAVENIE
Kotvové úchyty bezpečnostných pásov/spôn
Stav bezpečnostných pásov/spôn
Obmedzovač sily bezpečnostných pásov
Predpínače bezpečnostných pásov
Airbag
SRS systémy
Hasiaci prístroj
Zámky a zariadenie proti neoprávnenému použitiu
Výstražný trojuholník
Lekárnička
Zakladacie kliny
Výstražné zvukové zariadenie
Rýchlomer
Tachograf
Obmedzovač rýchlosti
Počítadlo celkovej prejdenej vzdialenosti
Elektronická kontrola stability (ESC)
Označenie obrysov vozidiel
Značenie niektorých údajov na vozidle
Predpísaná minimálna výbava
8. ZAŤAŽENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Systém obmedzovania hluku
Rádiové rušenie
Únik kvapalín

9.1.1.
9.1.2.
9.2.
9.3.
9.4.1.
9.4.2.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
9.9.
9.10.1.
9.10.2.
9.11.1.
9.11.2.
9.11.3.
9.12.1.
9.12.2.
9.12.3.

9. DOPLŇUJÚCE SKÚŠKY PRE VOZIDLÁ KATEGÓRIÍ M2, M3 URČENÉ NA
PREPRAVU OSÔB
Vstupné a výstupné dvere
Núdzové východy
Systém odhmlievania a odmrazovania skiel
Systém vetrania a kúrenia
Sedadlá pre cestujúcich (vrátane sedadiel pre sprevádzajúci personál)
Sedadlo vodiča (doplňujúce požiadavky)
Vnútorné osvetlenie a zariadenia na zobrazovanie cieľa jazdy (smerové tabuľky)
Uličky medzi sedadlami, plochy na státie
Schody a stupienky
Komunikačný systém pre cestujúcich
Označenia
Dvere
Signalizácia a špeciálne vybavenie
Dvere, rampy a výťahy
Systém na upevnenie invalidného vozíka
Signalizácia a špeciálne vybavenie
Zariadenia na prípravu jedál
Sanitárne zariadenia
Iné zariadenia (napr. audiovizuálne systémy)

6.1.9.
6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.
6.2.4.
6.2.5.
6.2.6.
6.2.7.
6.2.8.
6.2.9.
6.2.10.
6.2.11.
6.2.12.
7.1.1.
7.1.2.
7.1.3.
7.1.4.
7.1.5.
7.1.6.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.
7.10.
7.11.
7.12.
7.SK.1
7.SK.2
7.SK.3

Úvod do problematiky technických kontrol vozidiel

Nové kontrolné položky technickej kontroly
účinné od 20.5.2018
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Monitorovanie STK (§ 105 zákona č. 106/2018 Z. z.)

Priebeh vykonávania kontrolných úkonov – prehľadová kamera funguje automaticky

Koniec vykonávania kontrolných úkonov – prečítanie čiarového kódu na výstupe iniciuje fotografiu na výstupe

Od 20.5.2019 bude predpísaná nová konfigurácia monitorovacieho záznamového zariadenia (MZZ)!

Úvod do problematiky technických kontrol vozidiel

Začiatok vykonávania kontrolných úkonov – prečítanie čiarového kódu na vstupe iniciuje fotografiu na vstupe
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Najneskôr do 20. mája 2019

Technické kontroly vozidiel a technologické vybavenie STK

Návrh novej schémy monitorovacieho záznamového
zariadenia
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Stupne chýb pri technickej kontrole
(§ 49 vyhlášky MDV SR č. 137/2018 Z. z.)

ľahká chyba

B
vážna chyba

C
nebezpečná chyba

môže ovplyvniť bezpečnosť vozidla alebo
životné prostredie alebo ohroziť iných
účastníkov cestnej premávky, zahŕňa aj iné
významnejšie prípady nesúladu
predstavuje priame a bezprostredné riziko pre
bezpečnosť cestnej premávky alebo má vplyv
na životné prostredie a je potrebné zakázať
používanie vozidla v cestnej premávke

Úvod do problematiky technických kontrol vozidiel

A

nemá výrazný vplyv na bezpečnosť vozidla ani
na životné prostredie, zahŕňa aj iné menej
významné prípady nesúladu
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Hodnotenie technického stavu vozidla
(§ 50 vyhlášky MDV SR č. 137/2018 Z. z.)
vozidlo je na premávku na

neboli zistené žiadne, alebo boli
zistené len ľahké chyby (A)

spôsobilé
vozidlo je na premávku na

bola zistená jedna alebo
viacero vážnych chýb (B)

pozemných komunikáciách

dočasne (60 dní) spôsobilé

bola zistená jedna alebo viacero
nebezpečných chýb (C), alebo
technická kontrola nie je vykonaná v
ustanovenom rozsahu, alebo
pri technickej kontrole opakovanej sa
opakovane zistí tá istá vážna chyba

vozidlo je na premávku na
pozemných komunikáciách

nespôsobilé
vozidlo má pozastavenú prevádzku (do ďalšej
TK, max. 6 mesiacov, potom musí byť dočasne
vyradené alebo vyradené z evidencie)

Úvod do problematiky technických kontrol vozidiel

pozemných komunikáciách
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Úvod do problematiky technických kontrol vozidiel

Vozidlo nespôsobilé na premávku nesmie byť na
pozemných komunikáciách používané
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Kľúčová otázka do roku 2013:
Zlepšuje sa stav vozidiel, alebo
STK zmierňujú kritéria, aby
neprišli o zákazníkov?

Celá sieť v SR v roku 2016

Vývoj v rokoch 2005 až 2016

Kľúčová otázka dnes:
Stáva sa zavedením
monitorovania STK
hodnotenie vozidiel
objektívnejším?

Úvod do problematiky technických kontrol vozidiel

Hodnotenie vozidiel pri
technickej kontrole pravidelnej

30
Poznámka: neúplný súbor dát za 2006 (bez 2 STK)

Úvod do problematiky technických kontrol vozidiel

Podiel vozidiel hodnotených pri TK pravidelnej ako
spôsobilé v mesiacoch apríl až august 2012 a 2013
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Úvod do problematiky technických kontrol vozidiel

Vážne a nebezpečné chyby vozidiel kategórií L, M1,
N1, O1 a O2 pri TK pravidelných v roku 2014
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Úvod do problematiky technických kontrol vozidiel

Vážne a nebezpečné chyby vozidiel kategórií M2, M3,
N2, N3, O3, O4, T a R pri TK pravidelných v roku 2014
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Najčastejšie vážne a nebezpečné chyby vozidiel pri
technických kontrolách pravidelných v roku 2014
Vozidlá kategórií L, M1, N1, O1, O2
podiel vozidiel s vážnou alebo nebezpečnou chybou

1.

208

Parkovacia brzda - účinok

0,98%

2.

202

Prevádzková brzda - súmernosť pôsobenia

0,82%

3.

605

Stretávacie svetlá - nastavenie

0,78%

4.

621

Brzdové svietidlá - činnosť

0,77%

5.

901

Zdravotnícke potreby (lekárnička)

0,60%

6.

801

Emisná kontrola

0,59%

7.

622

Osvetlenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom

0,58%

8.

608

Predné obrysové svietidlá motorového vozidla

0,46%

9.

516

Stierače a ostrekovače skla

0,32%

10.

406

Pneumatiky – konštrukcia, typ dezénu, rozmer

0,31%

Vozidlá kategórií M2, M3, N2, N3, O3, O4, T a R
podiel vozidiel s vážnou alebo nebezpečnou
chybou

kontrolný úkon

poradie
1.

202

Prevádzková brzda - súmernosť pôsobenia

2,32%

2.

201

Prevádzková brzda - účinok

1,76%

3.

208

Parkovacia brzda - účinok

1,71%

4.

715

Značenie niektorých údajov na vozidle

1,66%

5.

624

Odrazové sklá a zadné označovacie tabuľky

1,31%

6.

707

Motor a prevodovka - tesnosť

0,78%

7.

307

Vôľa v kĺboch, riadiacich pákach a tyčiach

0,61%

8.

610

Doplnkové a bočné obrysové svietidlá

0,51%

9. - 10.

621

Brzdové svietidlá - činnosť

0,46%

9. - 10.

605

Stretávacie svetlá - nastavenie

0,46%

Kontrolné úkony platné do 20.5.2018

Úvod do problematiky technických kontrol vozidiel

kontrolný úkon

poradie
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spôsobilé vozidlo

dočasne spôsobilé vozidlo

nespôsobilé vozidlo

plná lehota platnosti

lehota platnosti 60 dní

bez lehoty platnosti

Pri TK vozidiel neprihlásených v evidencii v SR (napr. dovoz) sa vydáva len protokol

Úvod do problematiky technických kontrol vozidiel

Vydávané doklady pri technickej kontrole pravidelnej (§ 111
zákona č. 106/2018 Z. z. a § 53 vyhlášky č. 137/2018 Z. z.)
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Vybrané prístroje a meradlá používané v STK
otáčok

- Meradlo teploty varu brzdovej kvapaliny
- Meradlo hĺbky dezénovej drážky
- Meradlo parametrov nastavenia svetlometov, (rovinná plocha)
- Valcová skúšobňa bŕzd
- Meradlo priemerov čapov zariadení na spájanie vozidiel
- Meradlo ovládacieho tlaku vzduchu brzdovej sústavy
- Meradlo spomalenia vozidla
- Zariadenie na kontrolu vôle v zavesení a uložení kolies
- Zariadenie na kontrolu zásuvky ťažného zariadenia
- Šablóna na kontrolu zrkadlovej plochy spätných zrkadiel

Technické kontroly vozidiel a technologické vybavenie STK

- Meradlo

36

Nové zariadenia:

- mobilné zariadenie na používanie informačného systému (do 31.12. 2019)

- otočné plošiny (do 31.12. 2019)
- nápravové váhy (do 20.5. 2023)
- prístroj na snímanie OBD (do 31.12. 2019)
- detektor vôlí aj pre kontrolne linky typu A (do 31.12. 2019)
- kalibre na spájacie zariadenia (od 20.5.2018)

Technické kontroly vozidiel a technologické vybavenie STK

Pripravované zmeny v používaných prístrojoch a
meradlách
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Valcová skúšobňa bŕzd

Rozšírený súbor
prenášaných údajov

Používateľ ISTK
nevyhodnocuje
účinok bŕzd

Protokol o TK

Server ISTK
Integrovaný
algoritmus
výpočtu a
vyhodnotenia
účinku bŕzd

Spôsobilé

Technické kontroly vozidiel a technologické vybavenie STK

Prenos brzdových charakteristík
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Skúšobňa bŕzd

Metrológia a meracie jednotky

Meracie jednotky: N, kN
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Skúšobňa bŕzd

Metrológia a meracie jednotky

Meracie jednotky: N, kN

40

Motocyklová skúšobňa bŕzd

Metrológia a meracie jednotky

Meracie jednotky: N, kN

41

Skúšobňa bŕzd s meraním brzdných síl a ovládacej
sily na pedál

Metrológia a meracie jednotky

Meracie jednotky: N, kN
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Skúšobňa bŕzd s meraním brzdných síl a ovládacej
sily na pedál

Metrológia a meracie jednotky

Meracie jednotky: N, kN
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Skúšobňa bŕzd s meraním brzdných síl, ovládacej
sily na pedál a ovládacieho tlaku vzduchovej sústavy

Metrológia a meracie jednotky

Meracie jednotky: N, kN, kPa, bar
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Skúšobňa bŕzd s meraním brzdných síl, ovládacej
sily na pedál a ovládacieho tlaku vzduchovej sústavy

Metrológia a meracie jednotky

Meracie jednotky: N, kN, kPa, bar
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