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355
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z 10. októbra 2011,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej
republiky 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

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 48 ods. 7, § 51 ods. 4, §
54 ods. 10, § 69 ods. 4 a § 113 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 ustanovuje:

5. V § 46 odsek 1 znie:
„(1) Technická kontrola pravidelná sa vykonáva
v rozsahu kontrolných úkonov ustanovených v prílohe
č. 4a a metodickými pokynmi na vykonávanie technických kontrol pravidelných.“.

Čl. I

7. V § 50 ods. 1 úvodnej vete sa za slová „kontrolných úkonov ustanovených“ vkladajú slová „v prílohe
č. 4c a“.

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky 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 vyhlášky č. 482/2007 Z. z.,
vyhlášky č. 48/2008 Z. z., vyhlášky č. 144/2009 Z. z.,
vyhlášky č. 457/2009 Z. z. a vyhlášky č. 229/2010 Z. z.
sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 34 sa odsek 2 dopĺňa písmenom t), ktoré znie:
„t) meradlom spomalenia vozidla.“.
2. V § 34 sa odsek 5 dopĺňa písmenom y), ktoré znie:
„y) meradlom spomalenia vozidla.“.
3. V § 35 odsek 2 znie:
„(2) Meradlá podľa § 34 ods. 2 písm. j) až p) a t), § 34
ods. 5 písm. j) až r), v) a y), § 34 ods. 6 písm. c), d) a f) sa
metrologicky zabezpečujú kalibráciou, spôsobom a v lehotách podľa § 36.“.
4. V § 36 písmeno a) znie:
„a) § 34 ods. 2 písm. j), k), m), n), p) a t), § 34 ods. 5
písm. j), k), m), n), p), q), r), v) a y) a § 34 ods. 6
písm. c) a d) sú jeden rok,“.
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6. V § 48 ods. 5 sa slová „prílohe č. 4a“ nahrádzajú
slovami „prílohe č. 4b“.

8. Za § 103 sa vkladá § 103a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
„§ 103a
Spoločné ustanovenie
Minimálne požiadavky na kontrolné úkony, ktoré sú
ustanovené metodikou na vykonávanie pravidelných
technických kontrol a metodikou na vykonávanie emisných kontrol pravidelných, sú uvedené v prílohe
č. 4b.“.
9. § 105 znie:
„§ 105
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe č. 13.“.
10. V prílohe č. 3 v riadku 16 sa v stĺpci k § 34 ods. 2
vkladá písmeno „t)“ a v stĺpci k § 34 ods. 5 sa vkladá písmeno „y)“.
11. Príloha č. 4a vrátane nadpisu znie:
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Príloha è. 4a
k vyhláke è. 578/2006 Z. z.

POIADAVKY NA KONTROLNÉ ÚKONY NA VYKONÁVANIE TECHNICKÝCH KONTROL
PRAVIDELNÝCH A NA VYKONÁVANIE EMISNÝCH KONTROL PRAVIDELNÝCH

Táto príloha obsahuje poloky, ktoré sa majú kontrolova pri technickej kontrole a emisnej kontrole, a uvádza podrobnosti
o metóde ich kontroly a kritériách pri ich hodnotení.
Vetky poloky uvedené v zozname sa pri pravidelnej technickej kontrole vozidla povaujú za povinné s výnimkou
poloiek s oznaèením (X), ktoré sú spojené so stavom vozidla a jeho vhodnosou na pouívanie na pozemných komunikáciách.
Príèiny poruchy neplatia v prípadoch, keï sa týkajú poiadaviek, ktoré neboli predpísané príslunými právnymi
predpismi o schválení typu vozidla v èase prvej evidencie, prvého uvedenia do prevádzky, alebo poiadaviek na dodatoènú montá.
Poloka

Metóda

Chyby

0. IDENTIFIKÁCIA VOZIDLA
0.1. Tabu¾ky s evidenèným
èíslom vozidla (ak sa
v poiadavkách vyadujú)(a)

Vizuálna kontrola.

a) Chýba tabu¾ka (tabu¾ky)
s evidenèným èíslom vozidla alebo je
nedostatoène èi nespo¾ahlivo
upevnená a mohla by odpadnú.
b) Chýbajúci alebo neèitate¾ný nápis.
c) Nie je v súlade s dokumentmi od
vozidla alebo záznamami.

0.2. Identifikácia vozidla
podvozok/výrobné èíslo

Vizuálna kontrola.

a) Chýba alebo ju nemono nájs.
b) Neúplné, neèitate¾né.
c) Nie je v súlade s dokumentmi od
vozidla alebo záznamami.

1. BRZDOVÉ ZARIADENIE
1.1. Mechanický stav a funkcia
1.1.1. Pedál prevádzkovej
brzdy/èap ruènej páky

Vizuálna kontrola komponentov
poèas prevádzky brzdového
systému.

a) Nadmerná tesnos èapu.
b) Nadmerné opotrebenie alebo vô¾a.

Poznámka: Vozidlá s brzdovou
sústavou s posilòovaèom sa musia
kontrolova pri vypnutom motore.
1.1.2. Stav pedála/ruènej páky
a dráha (zdvih)
zariadenia ovládajúceho
brzdu

Vizuálna kontrola komponentov
a) Nadmerná alebo nedostatoèná
poèas prevádzky brzdového systému.
rezerva dráhy (zdvihu).
b) Nesprávne uvo¾nenie ovládaèa brzdy.
Poznámka: Vozidlá s brzdovou
sústavou s posilòovaèom sa musia
kontrolova pri vypnutom motore.

c) Protisklzová úprava brzdového pedála
chýba, je uvo¾nená alebo
opotrebovaná do hladka.

a) Tlak vzduchu/podtlak je nedostatoèný
1.1.3. Podtlakové èerpadlo alebo Vizuálna kontrola komponentov pri
na to, aby sa brzdy mohli poui minimálne
kompresor a zásobníky
normálnom pracovnom tlaku.
dvakrát po spustení výstraného
Skontrolova èas potrebný na to, aby
zariadenia (alebo potom, èo manometer
podtlak alebo tlak vzduchu dosiahol
indikuje nebezpeèenstvo).
bezpeènú prevádzkovú hodnotu,
a fungovanie výstraného zariadenia,
b) Èas potrebný na dosiahnutie tlaku
viacokruhového ochranného ventilu
vzduchu/podtlaku na bezpeènú
a poistného tlakového ventilu.
prevádzkovú hodnotu nie je v súlade
s poiadavkami.(a)
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c) Viacokruhový ochranný ventil
a poistný tlakový ventil nefungujú.
d) Unikanie vzduchu spôsobuje znaèný
pokles tlaku alebo poèute¾né
unikanie vzduchu.
e) Vonkajie pokodenie, ktoré by mohlo
negatívne ovplyvni funkciu
brzdového systému.
1.1.4. Výstraná signalizácia
nízkeho tlaku alebo
manometer

Kontrola funkènosti.

Nesprávna èinnos alebo chybný
ukazovate¾ nízkeho tlaku alebo
manometer.

1.1.5. Ruène ovládaný brzdový
riadiaci ventil

Vizuálna kontrola komponentov
poèas prevádzky brzdového
systému.

a) Prasknutý, pokodený alebo
nadmerne opotrebený ovládaè.
b) Nedostatoène zaistený ovládaè na
ventile alebo nedostatoène zaistené
teleso ventilu.
c) Vo¾né spoje alebo netesnos systému.
d) Nedostatoèná funkcia.

1.1.6. Ovládaè parkovacej
brzdy, pákový ovládaè,
západka parkovacej
brzdy, elektronická
parkovacia brzda

Vizuálna kontrola komponentov
poèas prevádzky brzdového
systému.

a) Západka parkovacej brzdy dostatoène
nedrí.
b) Nadmerné opotrebenie èapu páky
alebo mechanizmu západky.
c) Nadmerný zdvih páky naznaèujúci
nesprávne nastavenie.
d) Ovládaè chýba, je pokodený alebo
nefunkèný.
e) Nesprávna funkcia, výstraný
ukazovate¾ ukazuje poruchu.

1.1.7. Brzdové ventily (brzdiè,
vyfukovací ventil,
regulátor tlaku)

Vizuálna kontrola komponentov
poèas prevádzky brzdového
systému.

a) Pokodený ventil alebo nadmerné
unikanie vzduchu.
b) Nadmerné prepúanie oleja
z kompresora.
c) Nedostatoèné upevnenie alebo
nesprávna montá ventilu.
d) Vytekanie alebo prepúanie brzdovej
kvapaliny.

1.1.8. Spojkové hlavice pre
brzdy prípojného vozidla
(elektrické
a pneumatické)

a) Chybný uzatvárací kohútik alebo
Odpoji a znovu zapoji vetky
automatický uzatvárací ventil.
spojkové hlavice brzdového systému
medzi aným vozidlom a prípojným b) Nedostatoèné upevnenie alebo
vozidlom.
nesprávna montá kohútika alebo
ventilu.
c) Nadmerná netesnos.
d) Nesprávna funkcia.

1.1.9. Zásobník energie,
zásobník stlaèeného
vzduchu

Vizuálna kontrola.

a) Zásobník je pokodený, skorodovaný
alebo netesný.
b) Nefunkèné odvodòovacie zariadenie.
c) Zásobník je nedostatoène upevnený
alebo nesprávne namontovaný.
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1.1.10. Súèasti posilòovaèa
bàzd, hlavný brzdový
valec (hydraulické
systémy)

Zbierka zákonov è. 355/2011

Vizuálna kontrola komponentov
poèas prevádzky brzdového
systému.
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a) Brzdový posilòovaè je pokodený
alebo neúèinný.
b) Hlavný brzdový valec je chybný alebo
netesný.
c) Hlavný brzdový valec je nedostatoène
upevnený.
d) Nedostatoèné mnostvo brzdovej kvapaliny.
e) Chýbajúci uzáver nádrky hlavného
brzdového valca.
f) Výstraná signalizácia poklesu
hladiny brzdovej kvapaliny svieti
alebo je pokodená.
g) Nesprávne fungovanie výstraného
zariadenia poklesu hladiny brzdovej
kvapaliny.

1.1.11. Brzdové potrubia

Vizuálna kontrola komponentov
poèas prevádzky brzdového
systému.

a) Bezprostredné riziko poruchy alebo
prasknutia.
b) Netesnos potrubia alebo spojov.
c) Pokodené alebo nadmerne
skorodované potrubie.
d) Nesprávne umiestnené potrubie.

1.1.12. Brzdové hadice

Vizuálna kontrola komponentov
poèas prevádzky brzdového
systému.

a) Bezprostredné riziko poruchy alebo
prasknutia.
b) Pokodené, odreté, skrútené alebo
príli krátke hadice.
c) Netesné hadice alebo spoje.
d) Vydutie hadice pod tlakom.
e) Pórovitos hadice.

1.1.13. Brzdové obloenia
a dotièky

Vizuálna kontrola.

a) Nadmerne opotrebované obloenie
alebo dotièka.
b) Zneèistenie obloenia alebo dotièky
(olej, mazivo atï.).
c) Chýbajúce obloenie alebo dotièka.

1.1.14. Brzdové bubny, brzdové
kotúèe

Vizuálna kontrola.

a) Bubon alebo kotúè je nadmerne
opotrebovaný, skorodovaný, pokriabaný,
prasknutý, nedostatoène upevnený alebo
zlomený.
b) Bubon alebo kotúè je zneèistený (olej,
mazivo atï.).
c) Chýbajúci bubon alebo kotúè.
d) Nedostatoène pripevnený brzdový tít.

1.1.15. Brzdové lanká, tiahla,
páky, tyèe

Vizuálna kontrola komponentov
poèas prevádzky brzdového
systému.

a) Lanko je pokodené alebo zauzlené.
b) Komponent je nadmerne
opotrebovaný alebo skorodovaný.
c) Nedostatoène pripevnené lanko,
tiahlo alebo spoj.
d) Chybné vedenie lanka.
e) Obmedzenie vo¾ného pohybu
brzdového systému.
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f) Abnormálny pohyb pák/tyèí
naznaèujúci zlé nastavenie alebo
nadmerné opotrebenie.
1.1.16. Brzdový aktuátor
(vrátane pruinových
brzdových valcov alebo
hydraulických
brzdových valèekov)

Vizuálna kontrola komponentov
poèas prevádzky brzdového
systému.

a) Brzdový aktuátor je prasknutý alebo
pokodený.
b) Brzdový aktuátor je netesný.
c) Brzdový aktuátor je nedostatoène
pripevnený alebo nesprávne
namontovaný.
d) Brzdový aktuátor je výrazne
skorodovaný.
e) Nedostatoèná alebo nadmerná vô¾a
piesta alebo membránového
mechanizmu.
f) Ochrana proti prachu chýba alebo je
nadmerne pokodená.

1.1.17. Regulátor brzdnej sily

Vizuálna kontrola komponentov
poèas prevádzky brzdového
systému.

a) Chybné ovládacie tyèky.
b) Nesprávne nastavenie tyèiek.
c) Regulátor je zadretý alebo nefunkèný.
d) Regulátor chýba.
e) Chýba títok s údajmi.
f) Údaje sú neèitate¾né alebo nie sú
v súlade s poiadavkami.(a)

1.1.18. Páka brzdového k¾úèa
a signalizácia

Vizuálna kontrola.

a) Mechanizmus je pokodený, zadretý
alebo má príli ve¾kú dráhu, je
nadmerne opotrebený alebo
nesprávne nastavený.
b) Mechanizmus je chybný.
c) Nesprávna intalácia alebo výmena
napínaèa.

1.1.19. Od¾ahèovací brzdový
systém (ak je na vozidle
intalovaný alebo sa
poaduje)

Vizuálna kontrola.

a) Nespo¾ahlivé spojenia alebo montá.

1.1.20. Samoèinná brzda
prípojného vozidla

Odpoji prípojku brzdového
zariadenia medzi aným
a prípojným vozidlom.

Brzdy prípojného vozidla sa neuvedú do
èinnosti automaticky po odpojení
prípojky.

1.1.21. Celý brzdový systém

Vizuálna kontrola.

a) Iné systémové zariadenia (napr.
protimrazové èerpadlo, suiè
vzduchu atï.) sú pokodené
z vonkajej strany alebo nadmerne
skorodované v miere, ktorá má
nepriaznivý vplyv na brzdový systém.

b) Systém je zjavne pokodený alebo
chýba.

b) Unikanie vzduchu alebo nemrznúcej
zmesi.
c) Akýko¾vek komponent je
nedostatoène upevnený alebo
nesprávne namontovaný.
d) Neprimeraná oprava alebo
modifikácia akéhoko¾vek
komponentu.(1)

© IURA EDITION, spol. s r. o.

Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

www.zbierka.sk

Zbierka zákonov è. 355/2011

Èiastka 112

1.1.22. Kontrolné prípojky (ak
sú na vozidle
intalované alebo sa
poadujú)

Vizuálna kontrola.
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a) Chýbajú.
b) Sú pokodené, nepouite¾né alebo
netesné.

1.2. Èinnos a úèinok prevádzkovej brzdy
1.2.1. Èinnos

Poèas skúky na statickom
zariadení na skúanie bàzd, alebo
ak to nie je moné, poèas jazdnej
skúky postupne brzdi a na
maximálnu brzdnú silu.

a) Nedostatoèná brzdná sila na jednom
kolese alebo viacerých kolesách.
b) Brzdná sila na ktoromko¾vek z kolies
je menia ne 70 % najväèej
zaznamenanej sily na druhom kolese
tej istej nápravy. V prípade
testovania na ceste sa vozidlo
výrazne odkláòa od priameho smeru.
c) Brzdná sila nie je odstupòovate¾ná
(tvrdý záber).
d) Abnormálne oneskorenie brzdnej
èinnosti na ktoromko¾vek z kolies.
e) Nadmerné kolísanie brzdnej sily
poèas kadej otáèky kolesa.

1.2.2. Úèinok

Kontrola na statickom zariadení na
skúanie bàzd. Ak sa z technických
dôvodov nedá poui, vykona
jazdnú skúku pomocou
záznamového decelerometra.
Vozidlá alebo prípojné vozidlá
s najväèou prípustnou celkovou
hmotnosou prekraèujúcou
3 500 kg musia by preverené pod¾a
poiadaviek stanovených v norme(2)
alebo rovnocennými metódami.
Jazdné skúky by sa mali vykona
za suchých podmienok na rovnej
nezvlnenej ceste.

Nedosiahnu sa aspoò nasledujúce
minimálne hodnoty:
Vozidlá prihlásené do evidencie
prvýkrát od 26. 6. 2009:
 kategória N1: 50 %,
 kategória M1: 58 %,
 kategória M2 a M3: 50 %,
 kategória N2 a N3: 50 %,
 kategória O2 (XX),(c) O3 a O4:
 pre návesy: 45 %,
 pre (ojové) prívesy: 50 %.
Vozidlá prihlásené do evidencie pred
26. 6. 2009:
kategória N1: 45 %,
kategória M1, M2 a M3: 50 %,(3)
kategória N2 a N3: 43 %,(4)
kategória O2 (XX),(c) O3 a O4: 40 %.(5)
Ïalie kategórie (XX):(c)
 kategórie L (obe brzdy),
 kategória L1e: 42 %,
 kategória L2e, L6e: 40 %,
 kategória L3e: 50 %,
 kategória L4e: 46 %,
 kategória L5e, L7e: 44 %,
 kategória L (brzda zadného kolesa):
 vetky kategórie: 25 %.

1.3. Èinnos a úèinok núdzovej brzdy (ak ide o samostatný systém)
1.3.1. Èinnos
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Ak je núdzový brzdový systém
oddelený od systému prevádzkovej
brzdy, uplatnite metódu uvedenú
v bode 1.2.1.

a) Nedostatoèná brzdná sila na jednom
kolese alebo viacerých kolesách.
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b) Brzdná sila na ktoromko¾vek z kolies
je menia ne 70 % najväèej
zaznamenanej sily na druhom kolese
tej istej nápravy alebo v prípade
jazdnej skúky sa vozidlo výrazne
odkláòa od priameho smeru jazdy.
c) Brzdná sila nie je odstupòovate¾ná
(tvrdý záber).
1.3.2. Úèinok

Ak je núdzový brzdový systém
oddelený od systému prevádzkovej
brzdy, uplatnite metódu uvedenú
v bode 1.2.2.

Úèinok je mení ako 50 % (6) úèinku
prevádzkovej brzdy definovaného v bode
1.2.2 vzahujúceho sa na najväèiu
celkovú prípustnú hmotnos alebo
v prípade návesov na súèet prípustných
zaaení náprav (s výnimkou L1e a L3e).

1.4. Èinnos a úèinok parkovacej brzdy
1.4.1. Èinnos

Aplikova brzdu pri skúke na
statickom zariadení na skúanie
bàzd a/alebo poèas jazdnej skúky
s decelerometrom.

Brzda je neúèinná na jednej strane
alebo sa vozidlo v prípade jazdnej
skúky výrazne odkláòa od priameho
smeru jazdy.

1.4.2. Úèinok

Skúanie na statickom zariadení na
skúanie bàzd alebo poèas jazdnej
skúky pomocou decelerometra
s ukazovate¾om údajov alebo
záznamom, alebo s vozidlom
umiestneným na svahu so známym
sklonom. Nákladné vozidlá by sa mali
skúa pod¾a moností naloené.

Ak sa pri akomko¾vek vozidle
nedosiahne zbrzdenie zodpovedajúce
najväèej celkovej prípustnej hmotnosti
aspoò 16 % alebo pre motorové vozidlo
zbrzdenie zodpovedajúce najväèej
celkovej prípustnej hmotnosti jazdnej
súpravy aspoò 12 % pod¾a toho, ktorá
hodnota je väèia (s výnimkou L1e a L3e).

1.5. Èinnos systému
od¾ahèovacej brzdy

Vizuálna kontrola, a ak je to moné, a) Brzdná sila nie je odstupòovate¾ná
skúka funkènosti systému.
(neplatí pre systémy motorovej
brzdy).
b) Systém nefunguje.

1.6. Protiblokovací brzdový
systém (ABS)

Vizuálna kontrola a kontrola
výstraného zariadenia.

a) Nesprávna èinnos výstraného
zariadenia.
b) Výstrané zariadenie signalizuje, e
systém nefunguje správne.
c) Snímaèe rýchlosti na kolesách
chýbajú alebo sú pokodené.
d) Elektrické vedenia sú pokodené.
e) Iné súèasti systému chýbajú alebo sú
pokodené.

1.7. Elektronický brzdový
systém (EBS)

Vizuálna kontrola výstraného
zariadenia.

a) Nesprávna èinnos výstraného zariadenia.
b) Výstrané zariadenie signalizuje, e
systém nefunguje správne.

2. RIADENIE
2.1. Mechanický stav
2.1.1. Stav mechanizmu
riadenia

Vozidlo umiestnite nad pracovnú
jamu alebo na zdvihák, prièom
kolesá majú by nad zemou alebo
na otoèných ploinách, a otáèajte
volantom z jednej krajnej polohy do
druhej krajnej polohy. Vizuálna
kontrola funkcie mechanizmu
riadenia.

a) Zväèený odpor v mechanizme riadenia.
b) Hriade¾ segmentu riadenia skrútený
alebo opotrebované ozubenie.
c) Nadmerné opotrebenie hriade¾a
segmentu riadenia.
d) Nadmerný pohyb hriade¾a segmentu
riadenia.
e) Netesnos.

© IURA EDITION, spol. s r. o.
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mechanizmu riadenia

2.1.3. Stav tyèí riadenia
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Vozidlo umiestnite nad pracovnú
jamu alebo na zdvihák, prièom
kolesá vozidla majú by na zemi,
otáèajte volantom/riadidlami
v smere hodinových ruèièiek a proti
smeru hodinových ruèièiek alebo
pouite peciálne upravený detektor
vôle riadenia. Vizuálna kontrola
upevnenia skrine mechanizmu
riadenia k podvozku.

a) Skriòa mechanizmu riadenia nie je
správne pripevnená.

Vozidlo umiestnite nad pracovnú
jamu alebo na zdvihák a s kolesami
vozidla na zemi otáèajte volantom
v smere a proti smeru hodinových
ruèièiek alebo pouite peciálne
upravený detektor vôle riadenia.
Vizuálna kontrola komponentov
riadenia zameraná na prípadné
opotrebenie, zlom a bezpeènos.

a) Vzájomný pohyb medzi komponentmi,
ktoré by mali by pripevnené.

b) Montáne otvory na podvozku
pretiahnuté.
c) Upevòovacie skrutky chýbajú alebo
sú prasknuté.
d) Skriòa mechanizmu riadenia má
praskliny.

b) Nadmerné opotrebenie na spojoch.
c) Zlomy alebo deformácie akéhoko¾vek
komponentu.
d) Chýbajú pripevòovacie zariadenia.
e) Nesprávne uloenie komponentov
(napr. spojovacej tyèe hriade¾a alebo
riadiacej tyèe).
f) Neprimeraná oprava alebo modifikácia.
g) Prachovka chýba, je pokodená
alebo nadmerne opotrebovaná.

2.1.4. Fungovanie riadiacich
pák a tyèí

2.1.5. Posilòovaè riadenia

Vozidlo umiestnite nad pracovnú
jamu alebo na zdvihák, prièom
kolesá vozidla majú by na zemi,
a so spusteným motorom (riadenie
s posilòovaèom) otáèajte volantom
z jednej krajnej polohy do druhej
krajnej polohy. Vizuálna kontrola
pohybu pák a tyèí.

a) Pohybujúca sa páka alebo tyè naráa
na pevnú èas podvozka.

Skontrolujte prípadné netesnosti
systému riadenia a hladinu
hydraulickej kvapaliny v nádrke
(ak je vidite¾ná). Kolesá sú
umiestnené na zemi, motor je
v chode a kontroluje sa, èi systém
riadenia s posilòovaèom funguje.

a) Únik kvapaliny.

b) Dorazy riadenia nefungujú alebo chýbajú.

b) Nedostatok kvapaliny.
c) Nefunkèný mechanizmus.
d) Mechanizmus má praskliny alebo je
nespo¾ahlivý.
e) Vychýlenie alebo zadrhávanie
komponentov.
f) Neprimeraná oprava alebo
modifikácia.
g) Pokodené alebo výrazne
skorodované laná/hadice.

2.2. Volant, ståpik riadenia, riadidlá
2.2.1. Stav volantu riadidiel

© IURA EDITION, spol. s r. o.

S kolesami umiestnenými na zemi
mykajte volantom zo strany na
stranu v pravom uhle na ståpik
a súèasne naò vyvíjajte z¾ahka tlak
smerom nadol a nahor. Vizuálna
kontrola vôle.

a) Vzájomný pohyb medzi volantom
a ståpikom naznaèujúci uvo¾nenie.
b) Zádrné zariadenie na náboji volantu
chýba.
c) Praskliny alebo uvo¾nenie náboja,
venca alebo lúèov volantu.
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Vozidlo umiestnite nad pracovnú
jamu alebo na zdvihák, prièom
hmotnos vozidla spoèíva na zemi,
tlaète a ahajte volant rovnobene
so ståpikom, tlaète volant/riadidlá
v rôznych smeroch kolmo na
ståpik/vidlice. Vizuálna kontrola
vôle a stavu pruných spojok alebo
kardanových kåbov.

a) Výrazný pohyb stredu volantu nahor
alebo nadol.

2.3. Vô¾a riadenia

Vozidlo umiestnite nad pracovnú
jamu alebo na zdvihák, prièom
hmotnos vozidla spoèíva na kolesách.
V prípade vozidiel s posilòovaèom
riadenia je motor v chode a kolesá sú
nasmerované rovno, volantom z¾ahka
otoète èo najviac v smere hodinových
ruèièiek a proti smeru hodinových
ruèièiek bez toho, aby dolo k pohybu
kolies. Vizuálna kontrola vo¾nej
pohyblivosti.

Nadmerná vô¾a riadenia (napríklad
pohyb bodu na ráfiku prekraèuje jednu
pätinu priemeru volantu alebo nie je
v súlade s poiadavkami.(a))

2.4. Nastavenie geometrie kolies (X)(b)

Nastavenie riadených kolies
skontrolujte vhodným zariadením.

Nastavenie geometrie nie je v súlade s údajmi
alebo poiadavkami výrobcu vozidla.(a)

2.2.2. Ståpik riadenia/riadidlá
a vidlice

b) Nadmerná pohyblivos hornej èasti
ståpika radiálne od osi ståpika.
c) Zhorený stav pruných spojok.
d) Chybné upevnenie.
e) Neprimeraná oprava alebo
modifikácia.

2.5. Toènica riadite¾nej nápravy Vizuálna kontrola alebo pouitie
a) Pokodený alebo prasknutý
prípojného vozidla
peciálne upraveného detektora vôle
komponent.
kolies.
b) Nadmerná vô¾a.
c) Chybné upevnenie.
2.6. Elektronický posilòovaè
riadenia

Vizuálna kontrola a kontrola súladu a) Svetelná kontrolka nesprávneho
medzi uhlom volantu a uhlom
fungovania elektronického
kolies pri zapnutí/vypnutí motora.
posilòovaèa riadenia upozoròuje na
akýko¾vek druh poruchy systému.
b) Nesúlad medzi uhlom volantu
a uhlom kolies.
c) Nefunkèný posilòovaè.
3. VÝH¼AD

3.1. Zorné pole vodièa

Vizuálna kontrola zo sedadla vodièa. Prekáka v zornom poli vodièa, ktorá narúa
jeho výh¾ad dopredu alebo do strán.

3.2. Stav zasklenia

Vizuálna kontrola.

a) Prasknuté alebo sfarbené sklo alebo
prieh¾adná výplò (ak je povolená).
b) Sklo alebo prieh¾adná výplò (vrátane
reflexnej alebo tónovanej fólie), ktoré
nie sú v súlade so pecifikáciami
v poiadavkách.(a) (XX)(c)
c) Sklo alebo prieh¾adná výplò
v neprijate¾nom stave.

3.3. Spätné zrkadlá alebo
zariadenia

Vizuálna kontrola.

a) Zrkadlo alebo zariadenie chýba alebo
nie je pripevnené v súlade
s poiadavkami.(a)
b) Zrkadlo alebo zariadenie je
nefunkèné, pokodené, uvo¾nené
alebo zle upevnené.

3.4. Stieraèe èelného skla
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Vizuálna kontrola a skúka
èinnosti.

a) Stieraèe nefungujú alebo chýbajú.
b) Lita stieraèa chýba alebo je zjavne
pokodená.
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3.5. Ostrekovaèe èelného skla

Vizuálna kontrola a skúka
èinnosti.

Ostrekovaèe nepracujú správne.

3.6. Odhmlievací systém (X)(b)

Vizuálna kontrola a skúka
èinnosti.

Systém nefunguje alebo je zjavne
pokodený.

4. SVIETIDLÁ, ODRAZOVÉ SKLÁ A ELEKTRICKÉ ZARIADENIE
4. 1. Svetlomety
4.1.1. Stav a fungovanie

Vizuálna kontrola a skúka
èinnosti.

a) Svetlo alebo svetelný zdroj chýba
alebo je nefunkèný.
b) Projekèný systém (odrazová plocha
a oovka) chýba alebo je nefunkèný.
c) Svietidlo nie je spo¾ahlivo pripevnené.

4.1.2. Nastavenie

Stanovte horizontálne nastavenie
kadého svetlometu stretávacieho
svetla pomocou zameriavacieho
zariadenia na kontrolu nastavenia
svetlometov alebo meracej steny.

Nastavenie svetlometu nie je v medziach
stanovených v poiadavkách.(a)

4.1.3. Spínaèe

Vizuálna kontrola a skúka
èinnosti.

a) Spínaè nepracuje v súlade
s poiadavkami (a) (poèet svetlometov
svietiacich súèasne).
b) Funkcia ovládacieho zariadenia je
naruená.

4.1.4. Súlad s poiadavkami(a)

Vizuálna kontrola a skúka
èinnosti.

a) Svietidlo, vyarovaná farba, poloha
alebo svietivos svetla nie sú v súlade
s poiadavkami.(a)
b) Predmety (úpravy) na oovke alebo
svetelnom zdroji, ktoré zjavne zniujú
svetelnú intenzitu alebo menia
vyarovanú farbu svetla.
c) Svetelný zdroj a svietidlo nie sú
kompatibilné.

4.1.5. Zariadenie na
prispôsobenie sklonu (ak
je povinné)

Vizuálna kontrola a skúka
èinnosti, ak je to moné.

a) Zariadenie nefunguje.

4.1.6. Zariadenie na èistenie
svetlometov (ak je
povinné)

Vizuálna kontrola a skúka
èinnosti, ak je to moné.

Zariadenie nefunguje.

b) Ruène ovládané zariadenie sa nedá
ovláda z miesta vodièa.

4.2. Predné a zadné obrysové svetlá, boèné obrysové svetlá a doplnkové obrysové svetlá
4.2.1. Stav a funkcia

Vizuálna kontrola a skúka
èinnosti.

a) Chybný svetelný zdroj.
b) oovka je chybná.
c) Svietidlo nie je spo¾ahlivo pripevnené.

4.2.2. Spínaèe

Vizuálna kontrola a skúka
èinnosti.

a) Spínaè nepracuje v súlade
s poiadavkami.(a)
b) Funkcia ovládacieho zariadenia je
naruená.

4.2.3. Súlad s poiadavkami(a)

Vizuálna kontrola a skúka
èinnosti.

a) Svietidlo, vyarovaná farba, poloha
alebo svietivos svetla nie sú v súlade
s poiadavkami.(a)
b) Predmety (úpravy) na oovke alebo
svetelnom zdroji, ktoré oèividne
zniujú svetelnú intenzitu alebo
menia vyarovanú farbu svetla.
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4.3. Brzdové svetlá
4.3.1. Stav a funkcia

Vizuálna kontrola a skúka
èinnosti.

a) Svetelný zdroj je chybný.
b) oovka je chybná.
c) Svietidlo nie je spo¾ahlivo pripevnené.

4.3.2. Spínaèe

Vizuálna kontrola a skúka
èinnosti.

a) Spínaè nepracuje v súlade
s poiadavkami.(a)
b) Funkcia ovládacieho zariadenia je
naruená.

4.3.3. Súlad s poiadavkami(a)

Vizuálna kontrola a skúka
èinnosti.

Svietidlo, vyarovaná farba, poloha
alebo svietivos svetla nie sú v súlade
s poiadavkami.(a)

4.4. Smerové svetlá a výstraná èinnos smerových svetiel
4.4.1. Stav a funkcia

Vizuálna kontrola a skúka
èinnosti.

a) Svetelný zdroj je chybný.
b) oovka je chybná.
c) Svietidlo nie je spo¾ahlivo pripevnené.

4.4.2. Spínaèe

Vizuálna kontrola a skúka
èinnosti.

Spínaè nepracuje v súlade
s poiadavkami.(a)

4.4.3. Súlad s poiadavkami(a)

Vizuálna kontrola a skúka
èinnosti.

Svietidlo, vyarovaná farba, poloha
alebo svietivos svetla nie sú v súlade
poiadavkami.(a)

4.4.4. Frekvencia blikania

Vizuálna kontrola a skúka
èinnosti.

Frekvencia blikania nie je v súlade
s poiadavkami.(a)

4.5. Predné svetlomety do hmly a zadné svetlá do hmly
4.5.1. Stav a funkcia

Vizuálna kontrola a skúka
èinnosti.

a) Svetelný zdroj je chybný.
b) oovka je chybná.
c) Svietidlo nie je spo¾ahlivo pripevnené.

(b)

Skúka èinnosti a skúka pomocou
zariadenia na kontrolu nastavenia
svetlometov.

Predný svetlomet do hmly je nesprávne
horizontálne nastavený v prípade, ak
má svetlomet ostré rozhranie
vyarovaného svetla a tieòa.

4.5.3. Spínaèe

Vizuálna kontrola a skúka
èinnosti.

Spínaè nepracuje v súlade
s poiadavkami.(a)

4.5.4. Súlad s poiadavkami(a)

Vizuálna kontrola a skúka
èinnosti.

a) Svietidlo, vyarovaná farba, poloha
alebo svietivos svetla nie sú v súlade
s poiadavkami.(a)

4.5.2. Nastavenie (X)

b) Systém nepracuje v súlade
s poiadavkami.(a)
4.6. Spätné svetlomety
4.6.1. Stav a funkcia

Vizuálna kontrola a skúka
èinnosti.

a) Chybný svetelný zdroj.
b) Chybná oovka.
c) Svietidlo nie je spo¾ahlivo pripevnené.

4.6.2. Súlad s poiadavkami

(a)

Vizuálna kontrola a skúka
èinnosti.

a) Svietidlo, vyarovaná farba, poloha
alebo svietivos svetla nie sú v súlade
s poiadavkami.(a)
b) Systém nepracuje v súlade
s poiadavkami.(a)

4.6.3. Spínaèe
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Vizuálna kontrola a skúka
èinnosti.

Spínaè nepracuje v súlade
s poiadavkami.(a)
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4.7. Svietidlo na osvetlenie zadnej tabu¾ky s evidenèným èíslom
4.7.1.

Stav a funkcia

Vizuálna kontrola a skúka
èinnosti.

a) Svietidlo vysiela priame svetlo dozadu.
b) Chybný svetelný zdroj.
c) Svietidlo nie je spo¾ahlivo pripevnené.

4.7.2. Súlad s poiadavkami(a)

Vizuálna kontrola a skúka
èinnosti.

Systém nepracuje v súlade
s poiadavkami.(a)

4.8. Odrazové sklá, oznaèenia na zvýenie vidite¾nosti a rozoznate¾nosti a zadné oznaèovacie tabu¾ky
4.8.1. Stav

Vizuálna kontrola.

a) Odrazové vybavenie chybné alebo
pokodené.
b) Odrazové sklo je slabo upevnené.

4.8.2. Súlad s poiadavkami

(a)

Vizuálna kontrola.

Zariadenie, farba odrazeného svetla
alebo poloha nie sú v súlade
s poiadavkami.(a)

4.9. Povinné kontrolky osvet¾ovacieho zariadenia
4.9.1. Stav a funkcia

Vizuálna kontrola a skúka èinnosti. Nefunkèné.

4.9.2. Súlad s poiadavkami

(a)

Vizuálna kontrola a skúka
èinnosti.

4.10. Elektrické spojenie medzi Vizuálna kontrola: pod¾a moností
aným vozidlom
skontrolujte elektrickú kontinuitu
a prívesom alebo návesom spojenia.

Nie sú v súlade s poiadavkami.(a)
a) Pevné komponenty nie sú dostatoène
upevnené.
b) Pokodená alebo opotrebovaná
izolácia.
c) Elektrické spojenia prívesu alebo
aného vozidla nepracujú správne.

4.11. Elektrické vedenia

4.12. Nepovinné svietidlá
a odrazové sklá (X)(b)

Vizuálna kontrola, keï je vozidlo
nad pracovnou jamou alebo na
zdviháku, v niektorých prípadoch
vrátane priestoru motora.

a) Neupevnené alebo nesprávne
upevnené vedenie.

Vizuálna kontrola a skúka
èinnosti.

a) Namontované svietidlo/odrazové sklo
nie je v súlade s poiadavkami.(a)

b) Opotrebované vedenie.
c) Pokodená alebo opotrebovaná
izolácia.

b) Funkcia svietidla nie je v súlade
s poiadavkami.(a)
c) Svietidlo/odrazové sklo nie je
dostatoène upevnené.
4.13. Akumulátor

Vizuálna kontrola.

a) Zle upevnený.
b) Netesný.
c) Pokodený odpájaè (ak sa vyaduje).
d) Pokodené poistky (ak sa vyadujú).
e) Nezodpovedajúca ventilácia (ak sa
vyaduje).

5. NÁPRAVY, KOLESÁ, PNEUMATIKY A ZAVESENIE NÁPRAV
5.1. Nápravy
5.1.1. Nápravy

© IURA EDITION, spol. s r. o.

Vizuálna kontrola, vozidlo je nad
pracovnou jamou alebo na
zdviháku. Na kontrolu upevnenia
náprav k vozidlu mono poui
detektor vôlí. Detektor vôlí sa
odporúèa pre vozidlá s najväèou
celkovou prípustnou hmotnosou
nad 3,5 tony.

a) Prasknutá alebo zdeformovaná
náprava.
b) Upevnenie k vozidlu nie je bezpeèné.
c) Neprimeraná oprava alebo
modifikácia.
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5.1.2. Èapy nápravy

5.1.3. Loiská kolies
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Vizuálna kontrola, vozidlo je nad
pracovnou jamou alebo na
zdviháku. Kontrola sa vykoná
pomocou detektora vôlí alebo
pohybovaním kadého kolesa
v zvislom alebo boènom smere,
prièom sa sledujú vôle medzi
nápravnicou a èapom nápravy.
Detektor vôlí sa odporúèa najmä
pre vozidlá s najväèou celkovou
prípustnou hmotnosou nad
3,5 tony.
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a) Prasknuté alebo inak váne
pokodené èapy a/alebo puzdrá
nápravy.
b) Nadmerné opotrebenie zvislého
èapu a/alebo puzdier.
c) Nadmerný pohyb medzi èapom
nápravy a nápravnicou.
d) Uvo¾nený èap nápravy na náprave.

a) Nadmerná vô¾a v loisku kolesa.
Vizuálna kontrola, vozidlo je nad
pracovnou jamou alebo na
b) Loisko kolesa príli tesné, zadreté.
zdviháku. Kontrola sa vykoná
pomocou detektora vôlí alebo
pohybovaním kadého kolesa
v zvislom alebo boènom smere,
prièom sa sledujú vôle vzh¾adom na
èap nápravy. Detektor vôlí sa
odporúèa pre vozidlá s najväèou
celkovou prípustnou hmotnosou
nad 3,5 tony.
5.2. Kolesá a pneumatiky

5.2.1. Náboj kolesa

Vizuálna kontrola.

a) Akéko¾vek matice alebo skrutky
chýbajú alebo sú uvo¾nené.
b) Opotrebovaný alebo pokodený
náboj.

5.2.2. Disky

Vizuálna kontrola oboch strán
disku. Kontrola vnútornej strany
disku sa vykoná, keï je vozidlo nad
pracovnou jamou alebo na
zdviháku.

a) Akéko¾vek praskliny disku alebo
chyby zvarov.
b) Upevòovacie obruèe pneumatík nie
sú správne nasadené.
c) Znaène zdeformovaný alebo
opotrebovaný disk.
d) Rozmery disku nie sú v súlade
s poiadavkami(a) a majú vplyv na
bezpeènos cestnej premávky.

5.2.3. Pneumatiky

a) Pneumatika nie je oznaèená
Vizuálna kontrola pneumatiky.
schva¾ovacou znaèkou, rozmery,
Kontrola odvrátenej strany
kategória rýchlosti alebo nosnos
pneumatiky sa vykoná, keï je
pneumatiky nie sú v súlade
vozidlo nad pracovnou jamou pri
s poiadavkami(a) a majú vplyv na
posúvaní vozidla dozadu a dopredu,
alebo ak je vozidlo na zdviháku,
bezpeènos cestnej premávky.
otáèaním kolesa.
b) Pneumatiky na rovnakej náprave
alebo v prípade zdvojenej montáe
majú rôzne rozmery.
c) Pneumatiky na rovnakej náprave
majú rozdielnu kontrukciu
(radiálna/diagonálna).
d) Akéko¾vek váne pokodenie alebo
prerezanie pneumatiky.
e) Håbka dezénu pneumatiky nie je
v súlade s poiadavkami.(a)
f) Pneumatika sa derie o iné súèasti
vozidla.
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g) Pneumatiky s opätovne prehåbenými
drákami nie sú v súlade
s poiadavkami.(a)
h) Systém sledovania tlaku vzduchu
v pneumatike nepracuje správne
alebo je zjavne nefunkèný.
5.3. Systém zavesenia
Vizuálna kontrola, vozidlo je nad
pracovnou jamou alebo na
zdviháku. Na kontrolu mono
poui detektor vôlí, ktorý sa
odporúèa pre vozidlá s najväèou
celkovou prípustnou hmotnosou
nad 3,5 tony.

a) Nedostatoèné upevnenie pruín
k podvozku alebo náprave.

Vizuálna kontrola, vozidlo je nad
pracovnou jamou alebo na
zdviháku alebo sa pouije peciálne
zariadenie, ak je k dispozícii.

a) Uvo¾nené (vybité) spoje tlmièov
s podvozkom alebo nápravou.

Pouite peciálne zariadenie
a porovnajte rozdiely na
¾avej/pravej strane a/alebo
absolútne hodnoty uvádzané
výrobcami.

a) Výrazné rozdiely medzi ¾avou
a pravou stranou.

5.3.3. Rúry hnacieho hriade¾a,
ramená nápravy, prieène
trojuholníkové ramená
a ramená zavesenia
kolesa

Vizuálna kontrola, vozidlo je nad
pracovnou jamou alebo na
zdviháku. Na kontrolu mono
poui detektor vôlí, ktorý sa
odporúèa pre vozidlá s najväèou
celkovou prípustnou hmotnosou
nad 3,5 tony.

a) Uvo¾nené spoje jednotlivých súèastí
s podvozkom alebo nápravou.

5.3.4. Kåby a èapy systému
zavesenia kolies

Vizuálna kontrola, vozidlo je nad
pracovnou jamou alebo na
zdviháku. Na kontrolu mono
poui detektor vôlí, ktorý sa
odporúèa pre vozidlá s najväèou
celkovou prípustnou hmotnosou
nad 3,5 tony.

a) Nadmerné opotrebenie zvislého èapu
a/alebo puzdier, alebo kåbov systému
zavesenia.

Vizuálna kontrola.

a) Systém je nefunkèný.

5.3.1. Pruiny a stabilizátor

5.3.2. Tlmièe

5.3.2.1. Skúka úèinnosti
tlmenia (X)(b)

5.3.5. Vzduchové pruenie

b) Pokodená alebo prasknutá súèas
pruiny.
c) Pruina chýba.
d) Neprimeraná oprava alebo
modifikácia.

b) Pokodený tlmiè vykazujúci znaky
výraznej netesnosti alebo nesprávnej
funkcie.

b) Dané minimálne hodnoty nie sú
dosiahnuté.

b) Pokodený, prasknutý alebo silne
skorodovaný komponent.
c) Neprimeraná oprava alebo
modifikácia.

b) Ochrana proti prachu chýba alebo je
nadmerne pokodená.

b) Akýko¾vek komponent je pokodený,
modifikovaný alebo opotrebovaný
spôsobom, ktorý nepriaznivo
ovplyvòuje funkènos systému.
c) Poèute¾ná netesnos systému.
6. PODVOZOK A JEHO PRÍSLUENSTVO
6.1. Podvozok alebo rám a prísluenstvo
6.1.1. Celkový stav

Vizuálna kontrola, vozidlo je nad
pracovnou jamou alebo na
zdviháku.

a) Zlomenie alebo deformácia
ktorejko¾vek strany alebo nosníka.
b) Nedostatoène upevnené výstuové
platne alebo upevnenia.
c) Výrazná korózia, ktorá ovplyvòuje
pevnos nosnej kontrukcie.
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6.1.2. Výfukové potrubie
a tlmièe

6.1.3. Palivová nádr a palivové
potrubie (vrátane
palivovej nádre
a potrubia na
vykurovanie)
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Vizuálna kontrola, vozidlo je nad
montánou jamou alebo na
zdviháku.

a) Neupevnený alebo netesniaci
výfukový systém.

Vizuálna kontrola, vozidlo je nad
pracovnou jamou alebo na
zdviháku, v prípade systémov
LPG/CNG sa pouije zariadenie na
zistenie netesností.

a) Nedostatoène upevnená palivová
nádr alebo potrubie.

b) Splodiny prenikajúce do kabíny alebo
priestoru pre cestujúcich.

b) Únik paliva alebo chýbajúci èi
nefunkèný uzáver plniaceho otvoru.
c) Pokodené alebo zodraté potrubie.
d) Uzatvárací palivový kohútik (ak sa
poaduje) nepracuje správne.
e) Riziko poiaru v dôsledku:
 úniku paliva,
 zlej ochrany palivovej nádre alebo
výfukového systému,
 stavu v priestore motora.
f) Systém LPG/CNG alebo vodíkový
systém nie sú v súlade
s poiadavkami.(a)

6.1.4. Nárazníky, boèné
ochranné zariadenie
a zadné ochranné
zariadenie proti
podbehnutiu

Vizuálna kontrola.

6.1.5. Nosiè rezervného kolesa
(ak je namontovaný)

Vizuálna kontrola.

a) Uvo¾nenie alebo pokodenie, ktoré by
mohlo spôsobi poranenie pri letmom
dotyku alebo kontakte.
b) Zariadenie zjavne nie je v súlade
s poiadavkami.(a)
a) Nosiè nie je v náleitom stave.
b) Nosiè má praskliny alebo je
nedostatoène upevnený.
c) Rezervné koleso nie je bezpeène
upevnené na nosièi a je moný jeho
pád.

6.1.6. Zariadenie na ahanie
a zariadenie na spájanie
vozidiel

Vizuálna kontrola opotrebenia
a správneho fungovania s dôrazom
na namontované bezpeènostné
zariadenie a/alebo s pouitím
meracieho zariadenia.

a) Pokodený, nefunkèný alebo
prasknutý komponent.
b) Výrazné opotrebenie komponentu.
c) Pokodené upevnenie.
d) Akéko¾vek poistné spojovacie
zariadenie chýba alebo nefunguje
správne.
e) Nefunkènos akéhoko¾vek
ukazovate¾a.
f) Zlá vidite¾nos tabu¾ky s evidenèným
èíslom alebo obmedzenie
akéhoko¾vek svietidla (keï nie je
v prevádzke).
g) Neprimeraná oprava alebo
modifikácia.

6.1.7. Prevodovka

Vizuálna kontrola.

a) Zaisovacie èapy sú uvo¾nené alebo
chýbajú.
b) Výrazné opotrebenie loísk hriade¾a
prevodovky.
c) Výrazné opotrebenie kåbov hnacieho
hriade¾a.
d) Opotrebované pruné spojenia.
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e) Pokodený alebo ohnutý hriade¾.
f) Teleso loiska má praskliny alebo
je uvo¾nené.
g) Ochrana proti prachu chýba alebo je
znaène opotrebovaná.
h) Nelegálna modifikácia hnacej
jednotky.
6.1.8. Upevnenie motora

Vizuálna kontrola, nemusí sa
vykonáva nad pracovnou jamou
ani na zdviháku.

Opotrebované, zjavne a výrazne
pokodené, uvo¾nené alebo prasknuté
upevnenia.

6.1.9. Výkon motora

Vizuálna kontrola.

a) Nelegálne upravená riadiaca
jednotka.
b) Nelegálna úprava motora.

6.2. Kabína a karoséria
6.2.1. Stav

Vizuálna kontrola.

a) Uvo¾nenie alebo pokodenie panelu
alebo jeho èasti, ktoré by mohlo
zapríèini poranenie.
b) Zle upevnený ståpik karosérie.
c) Monos prieniku motorových alebo
výfukových plynov.
d) Neprimeraná oprava alebo modifikácia.

6.2.2. Uchytenie

Vizuálna kontrola nad pracovnou
jamou alebo na zdviháku.

a) Zle upevnená karoséria alebo kabína.
b) Karoséria/kabína je zjavne zle
vycentrovaná na podvozku.
c) Upevnenia karosérie/kabíny na
podvozok alebo nosníky sú uvo¾nené
alebo chýbajú.
d) Nadmerná korózia upevòovacích
bodov na samonosných karosériách.

6.2.3. Dvere, závesy a zámky
dverí

Vizuálna kontrola.

a) Dvere sa neotvárajú ani nezatvárajú
správne.
b) Dvere by sa mohli neúmyselne otvori
alebo nezostanú zatvorené.
c) Dvere, závesy, zámky dverí, ståpik
chýbajú, sú uvo¾nené alebo
opotrebované.

6.2.4. Podlaha

Vizuálna kontrola nad pracovnou
jamou alebo na zdviháku.

Podlaha je zle upevnená alebo je
nadmerne pokodená.

6.2.5. Sedadlo vodièa

Vizuálna kontrola.

a) Sedadlo je uvo¾nené alebo
pokodené.
b) Nastavovací mechanizmus nepracuje
správne.

6.2.6. Ostatné sedadlá

Vizuálna kontrola.

a) Sedadlá sú pokodené alebo zle
upevnené.
b) Sedadlá nie sú namontované
v súlade s poiadavkami.(a)

6.2.7. Ovládaèe riadenia

Vizuálna kontrola a skúka
èinnosti.

iadne ovládanie potrebné na bezpeènú
prevádzku vozidla nepracuje správne.

6.2.8. Schodíky (stúpaèky)

Vizuálna kontrola.

a) Schodíky (stúpaèky) chýbajú alebo sú
zle upevnené.
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b) Schodíky (stúpaèky) sú v stave,
ktorý by mohol spôsobi uívate¾om
poranenie.
6.2.9. Ostatné vnútorné
Vizuálna kontrola.
a vonkajie prísluenstvo
a vybavenie

a) Pripevnenie ostatného prísluenstva
alebo vybavenia je chybné.
b) Ostatné prísluenstvo alebo
vybavenie nie je v súlade
s poiadavkami.(a)
c) Netesniace hydraulické vybavenie.

6.2.10. Kryty kolies (blatníky),
zariadenia zabraòujúce
rozstreku

Vizuálna kontrola.

a) Chýbajú, sú uvo¾nené, pokodené
alebo nadmerne skorodované.
b) Nedostatoèná vzdialenos od kolesa.
c) Nie sú v súlade s poiadavkami.(a)

7. OSTATNÉ VYBAVENIE
7.1. Bezpeènostné pásy/ kotvové úchyty a zadriavacie systémy
7.1.1. Kotvové úchyty
bezpeènostných
pásov/zámok

Vizuálna kontrola.

7.1.2. Stav bezpeènostných
pásov/spona

Vizuálna kontrola a skúka
èinnosti.

a) Bod ukotvenia je ve¾mi pokodený.
b) Ukotvenie je uvo¾nené.
a) Povinný bezpeènostný pás chýba
alebo nie je namontovaný.
b) Bezpeènostný pás je pokodený.
c) Bezpeènostný pás nie je v súlade
s poiadavkami.(a)
d) Spona bezpeènostného pásu je
pokodená alebo nefunguje správne.
e) Navíjaè bezpeènostného pásu je
pokodený alebo nefunguje správne.

7.1.3. Obmedzovaè zaaenia
bezpeènostných pásov

Vizuálna kontrola.

Obmedzovaè zaaenia zjavne chýba
alebo nie je vhodný pre dané vozidlo.

7.1.4. Predpínaèe
bezpeènostných pásov

Vizuálna kontrola.

Predpínaè zjavne chýba alebo nie je
vhodný pre dané vozidlo.

7.1.5. Airbag

Vizuálna kontrola.

a) Airbagy zjavne chýbajú alebo nie sú
vhodné pre dané vozidlo.
b) Airbag je zjavne nefunkèný.

7.1.6. Systémy SRS

Vizuálna kontrola svetelnej
Kontrolka nesprávneho fungovania SRS
kontrolky nesprávneho fungovania. ukazuje akýko¾vek druh poruchy
systému.

7.2. Hasiace prístroje (X)(b)

Vizuálna kontrola.

a) Chýba.
b) Nie sú v súlade s poiadavkami.(a)

7.3. Zámky a zabezpeèovacie
zariadenie proti krádei

Vizuálna kontrola a skúka
èinnosti.

a) Zariadenie nefunguje tak, aby
zabránilo vedeniu vozidla.
b) Chybné alebo neúmyselné zamykanie
alebo blokovanie.

7.4. Výstraný trojuholník (ak
sa poaduje) (X)(b)

Vizuálna kontrola.

7.5. Zdravotnícke potreby
(lekárnièka) (ak sa
poaduje) (X)(b)

Vizuálna kontrola.

Chýba, je neúplná alebo nie je v súlade
s poiadavkami.(a)

7.6. Zakladacie kliny (ak sa
poadujú) (X)(b)

Vizuálna kontrola

Chýbajú, sú nevhodného vyhotovenia
alebo pokodené.
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a) Nefunkèné.
b) Ovládanie je nespo¾ahlivé.
c) Nie je v súlade s poiadavkami.(a)

7.8. Rýchlomer

a) Nie je namontovaný v súlade
Vizuálna kontrola alebo skúka
s poiadavkami.(a)
èinnosti poèas cestnej skúky alebo
prostredníctvom elektronických
b) Nefunguje.
zariadení.
c) Nedá sa osvetli.

7.9. Tachograf (ak je
namontovaný/poadovaný)

Vizuálna kontrola.

a) Nie je namontovaný v súlade
s poiadavkami.(a)
b) Nefunguje.
c) Pokodené alebo chýbajúce plomby.
d) Montány títok chýba, je neèitate¾ný
alebo neaktuálny, nie je predloený
protokol o kontrole záznamového
zariadenia, príp. údaje na òom
nesúhlasia.
e) Oèividné pozmeòovanie alebo
manipulácia.
f) Ve¾kos pneumatík nie je zluèite¾ná
s kalibraènými parametrami.

7.10. Obmedzovaè rýchlosti (ak je Vizuálna kontrola a skúka
namontovaný/poadovaný) èinnosti, ak je toto zariadenie
k dispozícii.

a) Nie je namontovaný v súlade
s poiadavkami.(a)
b) Zjavne nefunkèný.
c) Nesprávne nastavená rýchlos (ak sa
kontroluje).
d) Pokodené alebo chýbajúce plomby.
e) Montány títok chýba, je neèitate¾ný
alebo neaktuálny.
f) Rozmer pneumatík nesúhlasí s údajmi
na protokole o kontrole záznamového
zariadenia.

7.11. Poèítaè prejdenej vzdialenosti,
ak je k dispozícii (X)(b)

Vizuálna kontrola.

a) Zjavne zmanipulovaný (sfalovaný).
b) Zjavne nefunkèný.

7.12. Elektronická kontrola
Vizuálna kontrola.
stability (ESC), ak je
namontovaná/poadovaná

a) Snímaèe rýchlosti na kolesách
chýbajú alebo sú pokodené.
b) Vedenie je pokodené.
c) Iné komponenty chýbajú alebo sú
pokodené.
d) Spínaè je pokodený alebo nefunguje
správne.
e) Svetelná kontrolka ESC ukazuje
akýko¾vek druh zlyhania systému.

8. ZAAENIE IVOTNÉHO PROSTREDIA
8. 1. Hluk
8.1.1. Systém tlmenia hluku

© IURA EDITION, spol. s r. o.
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b) Akáko¾vek èas systému na tlmenie
hluku je uvo¾nená,
s pravdepodobnosou odpadnutia,
pokodená, nesprávne upevnená,
chýba alebo je zjavne upravená
spôsobom, ktorý by mohol
nepriaznivo ovplyvni úroveò hluku.
8.2. Výfukové emisie
8.2.1. Emisie benzínového motora
8.2.1.1. Zariadenie na reguláciu Vizuálna kontrola.
výfukových emisií

a) Zariadenie na reguláciu výfukových
emisií namontované výrobcom chýba,
je pozmenené alebo zjavne pokodené.
b) Netesnosti, ktoré by mohli ma vplyv
na meranie emisií.

8.2.1.2. Plynné emisie

Meranie pomocou analyzátora
výfukových plynov v súlade
s poiadavkami.(a) Alternatívne sa
v prípade vozidiel vybavených
vhodným palubným diagnostickým
systémom (OBD) môe správne
fungovanie emisného systému
overi prísluným naèítaním údajov
zo zariadenia OBD a kontrolami
správneho fungovania systému
OBD namiesto merania emisií pri
vo¾nobených otáèkach motora
a v súlade s podmienkami
odporúèanými výrobcom na
kondicionovanie motora a inými
poiadavkami.(a)

Plynné emisie presahujú hodnoty pod¾a
§ 64 tejto vyhláky.

Vizuálna kontrola.

a) Zariadenie na reguláciu emisií
intalované výrobcom chýba alebo je
oèividne chybné.

8.2.2 Emisie naftových motorov
8.2.2.1 Zariadenie na reguláciu
výfukových emisií

b) Netesnosti, ktoré by mohli ma vplyv
na meranie emisií.
8.2.2.2. Dymivos

a) Meranie dymivosti sa vykonáva
poèas vo¾nej akcelerácie (bez
zaaenia z vo¾nobených otáèok
a na medzné otáèky) s radiacou
pákou prevodovky v neutrálnej
polohe a zapnutou spojkou.
b) Predbená príprava vozidla:
1. Vozidlá sa môu skúa bez
predbenej prípravy, hoci by
sa malo z bezpeènostných
dôvodov skontrolova, èi je
motor zahriaty a èi je
v uspokojivom mechanickom
stave.
2. Poiadavky na predbenú
prípravu:
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i) Motor musí dosiahnu úplnú
prevádzkovú teplotu,
napríklad teplota oleja
meraná sondou v trubici na
meranie hladiny oleja musí
by aspoò 80 oC alebo musí
ma benú prevádzkovú
teplotu, ak je niia, alebo
teplota motorového bloku
meraná úrovòou
infraèerveného iarenia musí
by aspoò ekvivalentná. Ak
na základe konfigurácie
vozidla sa toto meranie nedá
uskutoèni, stanovenie
benej prevádzkovej teploty
motora sa môe vykonáva
inými prostriedkami,
napríklad pomocou
chladiaceho ventilátora
motora.
ii) Výfukový systém sa preèistí
aspoò troma cyklami vo¾nej
akcelerácie alebo
ekvivalentnou metódou.
c) Postup skúky:
1. Motor a akéko¾vek
namontované turbodúchadlo
musia pred zaèiatkom kadého
cyklu vo¾nej akcelerácie bea
na vo¾nobených otáèkach. Pri
dieselových motoroch akých
úitkových vozidiel to znamená
èaka aspoò 10 sekúnd po
uvo¾není akcelerátora.
2. Na zaèatie kadého cyklu vo¾nej
akcelerácie sa akceleraèný
pedál musí rýchlo (v priebehu
menej ne jednej sekundy)
a rovnomerne stlaèi, ale nie
násilne, tak, aby sa dosiahla
maximálna dávka zo
vstrekovacieho èerpadla.
3. Poèas kadého cyklu vo¾nej
akcelerácie musí motor
dosiahnu medzné otáèky alebo
pri vozidlách s automatickým
prevodom otáèky pecifikované
výrobcom, alebo ak takýto údaj
nie je k dispozícii, dve tretiny
medzných otáèok predtým, ne
sa uvo¾ní akceleraèný pedál.
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4. Vozidlá pri skúke
nevyhovejú len vtedy, keï
aritmetické priemery
minimálne troch posledných
cyklov vo¾nej akcelerácie
prekroèia hranièné hodnoty.
To sa môe vypoèíta tak, e
sa nebude bra do úvahy
iadne meranie, ktoré sa
znaène odchy¾uje od
nameraného priemeru, alebo
výsledok ktoréhoko¾vek
iného tatistického výpoètu,
ktorý zoh¾adòuje rozptyl
meraní.
5. V snahe zabráni
nepotrebnému skúaniu
môu sa medzi nevyhovujúce
vozidlá zaradi vozidlá,
ktorých namerané hodnoty
výrazne presiahli medzné
hodnoty po menej ne troch
akceleraèných cykloch alebo
po èistiacich cykloch.
Takisto v snahe zabráni
nepotrebnému skúaniu sa
môu medzi vyhovujúce
vozidlá zaradi vozidlá,
ktorých namerané hodnoty
boli výrazne niie ako
medzné hodnoty po menej
ne troch akceleraèných
cykloch alebo po èistiacich
cykloch.
8.3. Potlaèenie elektromagnetického ruenia
Rádiové ruenie (X)

(b)

Vizuálna prehliadka.

Nesplnenie akejko¾vek poiadavky.(a)

8.4. Ostatné poloky vo vzahu k ivotnému prostrediu
8.4.1. Únik kvapalín

Vizuálna prehliadka.

Akýko¾vek nadmerný únik kvapalín
s pravdepodobnosou spôsobenia kody
na ivotnom prostredí alebo
predstavujúci bezpeènostné riziko pre
ostatných úèastníkov cestnej premávky.

9. DOPLÒUJÚCE SKÚKY PRE VOZIDLÁ KATEGÓRIE M2, M3 NA PREPRAVU OSÔB
9.1. Dvere
9.1.1. Vstupné a výstupné dvere Vizuálna kontrola a skúka
èinnosti.

a) Nesprávna funkcia.
b) Zhorený stav.
c) Pokodené núdzové ovládanie.
d) Pokodené dia¾kové ovládanie dverí
alebo výstrané zariadenie.
e) Nie sú v súlade s poiadavkami.(a)

9.1.2. Núdzové východy

Vizuálna kontrola a skúka èinnosti a) Nesprávna funkcia.
(v prípade potreby).
b) Oznaèenie núdzových východov
chýba alebo je neèitate¾né.
c) Chýba kladivo na rozbitie skla.
d) Nie sú v súlade s poiadavkami.(a)
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9.2. Odmrazovací a odhmlievací Vizuálna kontrola a skúka
systém (X)(b)
èinnosti.
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a) Nesprávna funkcia.
b) Emisie toxických alebo výfukových
plynov prenikajú do priestoru pre
vodièa alebo cestujúcich.
c) Nefunkèné odmrazovanie (ak je
povinné).

9.3. Systém vetrania a kúrenia
(X)(b)

Vizuálna kontrola a skúka
èinnosti.

a) Nesprávna funkcia.
b) Emisie toxických alebo výfukových
plynov prenikajú do priestoru pre
vodièa alebo cestujúcich.

9.4. Sedadlá
9.4.1. Sedadlá pre cestujúcich
(vrátane sedadiel pre
sprevádzajúci personál)

Vizuálna kontrola.

a) Sedadlá sú pokodené alebo zle
upevnené.
b) Sklápacie sedadlá (ak sú povolené)
nefungujú automaticky.
c) Nie sú v súlade s poiadavkami.(a)

9.4.2. Sedadlo vodièa
(doplòujúce poiadavky)

Vizuálna kontrola.

a) Pokodené peciálne vybavenie ako
napríklad ochrana proti slnku alebo
proti oslneniu.
b) Ochrana vodièa nie je spo¾ahlivá
alebo nie je v súlade
s poiadavkami.(a)

9.5. Vnútorné osvetlenie
a navádzacie zariadenia (X)(b)

Vizuálna kontrola a skúka
èinnosti.

Zariadenie je pokodené alebo nie je
v súlade s poiadavkami.(a)

9.6. Ulièky medzi sedadlami,
plochy na státie

Vizuálna kontrola.

a) Nezabezpeèená podlaha.
b) Pokodené dradlá alebo záchytné
rukoväte.
c) Nie sú v súlade s poiadavkami.(a)

9.7. Schodíky (stúpaèky)

Vizuálna kontrola a skúka èinnosti a) Opotrebovaný alebo pokodený stav.
(v prípade potreby).
b) Výsuvné stupienky nefungujú
správne.
c) Nie sú v súlade s poiadavkami.(a)

9.8. Komunikaèný systém pre
cestujúcich (X)(b)

Vizuálna kontrola a skúka
èinnosti.

Pokodený systém.

9.9. Upozornenia (povinné
oznaèenia) (X)(b)

Vizuálna kontrola.

a) Upozornenie chýba, je nesprávne
alebo neèitate¾né.
b) Nie sú v súlade s poiadavkami.(a)

9.10. Poiadavky týkajúce sa prepravy detí (X)(b)
9.10.1. Dvere

Vizuálna kontrola.

Ochrana dverí nie je v súlade
s poiadavkami(a) týkajúcimi sa tohto
druhu prepravy.

9.10.2. Signalizácia a peciálne
vybavenie

Vizuálna kontrola.

Signalizácia alebo peciálne vybavenie
chýba alebo nie je v súlade
s poiadavkami.(a)

9.11. Poiadavky týkajúce sa prepravy zdravotne postihnutých osôb (X)(b)
9.11.1. Dvere, rampy a výahy

Vizuálna kontrola a skúka
èinnosti.

a) Chybná prevádzka.
b) Opotrebovaný stav.
c) Pokodené ovládanie.
d) Pokodené výstrané zariadenie.
e) Nie sú v súlade s poiadavkami.(a)
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9.11.2. Upevnenia invalidného
vozíka
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Vizuálna kontrola a skúka
èinnosti, ak je to potrebné.
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a) Chybná prevádzka.
b) Opotrebovaný stav.
c) Pokodené ovládanie.
d) Nie sú v súlade s poiadavkami.(a)

9.11.3. Signalizácia a peciálne
vybavenie

Vizuálna kontrola.

Signalizácia alebo peciálne vybavenie
chýba alebo nie je v súlade
s poiadavkami.(a)

Iné peciálne vybavenie (X)(b)
9.12.1. Zariadenia na prípravu jedál Vizuálna kontrola.

a) Zariadenie nie je v súlade
s poiadavkami.(a)
b) Zariadenie je pokodené v takom
rozsahu, e by jeho pouívanie bolo
nebezpeèné.

9.12.2. Sanitárne zariadenie

Vizuálna kontrola.

Zariadenie nie je v súlade
s poiadavkami.(a)

9.12.3. Iné zariadenia (napr.
audiovizuálne systémy)

Vizuálna kontrola.

Nie sú v súlade s poiadavkami.(a)

Vysvetlivky:
(1)

Neprimeraná oprava alebo úprava komponentu znamená opravu alebo modifikáciu, ktorá má nepriaznivý vplyv na bezpeènos vozidla
v premávke na pozemných komunikáciách alebo na ivotné prostredie.
ISO 21069 Cestné vozidlá  Skúanie brzdových systémov pre vozidlá s maximálnou prípustnou celkovou hmotnosou nad 3,5 t
pomocou valcového skúobného zariadenia bàzd.
(3)
48 % pre vozidlá, ktoré nie sú vybavené systémom ABS, alebo pre typ schválený pred 1. októbrom 1991.
(4)
45 % pre vozidlá prihlásené do evidencie po roku 1988 alebo po dátume uvedenom v poiadavkách, pod¾a toho, èo nastalo neskôr.
(5)
43 % pre návesy a ojové prívesy prihlásené do evidencie po roku 1988 alebo po dátume uvedenom v poiadavkách, pod¾a toho, èo nastalo
neskôr.
(6)
-2
2,2 m.s pre vozidlá kategórie N1, N2 a N3.
(a)
Poiadavky sa ustanovujú v rámci poiadaviek typového schva¾ovania ku dòu schválenia, prvého prihlásenia do evidencie alebo
prvého uvedenia do prevádzky, ako aj v rámci povinností dodatoènej montáe alebo vnútrotátnych právnych predpisov krajiny
evidencie.
(b)
(X)  oznaèuje poloky, ktoré sa týkajú stavu vozidla a jeho vhodnosti pouitia na pozemnej komunikácii, nepovaujú sa vak za
podstatné v rámci pravidelnej prehliadky.
(c)
(XX)  tento dôvod nevyhovenia sa uplatòuje len v prípade, ak je kontrola nariadená vnútrotátnymi právnymi predpismi.
(2)

Ak je daná metóda inpekcie vizuálna, znamená to, e kontrolný technik, technik emisnej kontroly musí poloky skontrolova nielen zrakom, ale mal by s nimi aj manipulova, vyhodnoti hluènos alebo poui akéko¾vek iné vhodné prostriedky na kontrolu bez pouitia zariadenia..

Doterajia príloha è. 4a sa oznaèuje ako príloha è. 4b.
12. Za prílohu è. 4b sa vkladá príloha è. 4c, ktorá vrátane
nadpisu znie:
Príloha è. 4c
k vyhláke è. 578/2006 Z. z.

ZOZNAM POLOIEK, KTORÉ SA KONTROLUJÚ POÈAS CESTNEJ TECHNICKEJ
KONTROLY Z H¼ADISKA BRZDOVEJ SÚSTAVY A VÝFUKOVÝCH EMISIÍ

Poloka

Metóda

Chyby

1. BRZDOVÉ ZARIADENIE
1.1. Mechanický stav a funkcia
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1.1.1. Pedál prevádzkovej brzdy
páky

Zbierka zákonov è. 355/2011

Vizuálna kontrola
komponentov poèas
prevádzky brzdového
systému.
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a) Nadmerná tesnos èapu.
b) Nadmerné opotrebenie alebo vô¾a.

Poznámka: Vozidlá
s brzdovou sústavou
s posilòovaèom sa musia
kontrolova pri vypnutom
motore.
1.1.2. Stav pedála a dráha (zdvih)
zariadenia ovládajúceho
brzdu

Vizuálna kontrola
komponentov poèas
prevádzky brzdového
systému.
Poznámka: Vozidlá
s brzdovou sústavou
s posilòovaèom sa musia
kontrolova pri vypnutom
motore.

1.1.3. Podtlakové èerpadlo alebo
kompresor a zásobníky

Vizuálna kontrola
komponentov pri
normálnom pracovnom
tlaku. Skontrolova èas
potrebný na to, aby
podtlak alebo tlak vzduchu
dosiahol bezpeènú
prevádzkovú hodnotu,
a fungovanie výstraného
zariadenia,
viacokruhového
ochranného ventilu
a poistného tlakového
ventilu.

a) Nadmerná alebo nedostatoèná rezerva
dráhy (zdvihu).
b) Nesprávne uvo¾nenie ovládaèa brzdy.
c) Protisklzová úprava brzdového pedála
chýba, je uvo¾nená alebo opotrebovaná
do hladka.

a) Tlak vzduchu/podtlak je nedostatoèný
na to, aby sa brzdy mohli poui
minimálne dvakrát po spustení
výstraného zariadenia (alebo potom,
èo manometer indikuje nebezpeèenstvo).
b) Èas potrebný na dosiahnutie tlaku
vzduchu/podtlaku na bezpeènú
prevádzkovú hodnotu nie je v súlade
s poiadavkami.(a)
c) Viacokruhový ochranný ventil a poistný
tlakový ventil nefungujú.
d) Unikanie vzduchu spôsobujúce znaèný
pokles tlaku alebo poèute¾né unikanie
vzduchu.
e) Vonkajie pokodenie, ktoré by mohlo
negatívne ovplyvni funkciu brzdového
systému.

1.1.4. Výstraná signalizácia
nízkeho tlaku alebo
manometer

Kontrola funkènosti.

Nesprávna èinnos alebo chybný
ukazovate¾ nízkeho tlaku alebo
manometer.

1.1.5. Ruène ovládaný brzdový
riadiaci ventil

Vizuálna kontrola
komponentov poèas
prevádzky brzdového
systému.

a) Prasknutý, pokodený alebo nadmerne
opotrebený ovládaè.
b) Nedostatoène zaistený ovládaè na
ventile alebo nedostatoène zaistené
teleso ventilu.
c) Vo¾né spoje alebo netesnos systému.
d) Nedostatoèná funkcia.

1.1.6. Ovládaè parkovacej brzdy,
pákový ovládaè, západka
parkovacej brzdy

Vizuálna kontrola
komponentov poèas
prevádzky brzdového
systému.

a) Západka parkovacej brzdy dostatoène
nedrí.
b) Nadmerné opotrebenie èapu páky alebo
mechanizmu západky.
c) Nadmerný zdvih páky naznaèujúci
nesprávne nastavenie.
d) Ovládaè chýba, je pokodený alebo
nefunkèný.
e) Nesprávna funkcia, výstraný
ukazovate¾ ukazuje poruchu.
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1.1.7. Brzdové ventily (brzdiè,
vyfukovací ventil, regulátor
tlaku)
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a) Pokodený ventil alebo nadmerné
unikanie vzduchu.
b) Nadmerné prepúanie oleja
z kompresora.
c) Nedostatoèné upevnenie alebo
nesprávna montá ventilu.
d) Vytekanie alebo prepúanie brzdovej
kvapaliny.

1.1.8. Spojkové hlavice pre brzdy
prípojného vozidla
(elektrické a pneumatické)

Odpoji a znovu zapoji
vetky spojkové hlavice
brzdového systému medzi
aným vozidlom
a prípojným vozidlom.

a) Chybný uzatvárací kohútik alebo
automatický uzatvárací ventil.
b) Nedostatoèné upevnenie alebo
nesprávna montá kohútika alebo
ventilu.
c) Nadmerná netesnos.
d) Nesprávne pripojenie alebo nepripojenie
tam, kde sa to vyaduje.
e) Nesprávna funkcia.

1.1.9. Zásobník energie, zásobník
stlaèeného vzduchu

Vizuálna kontrola.

a) Zásobník je pokodený, skorodovaný
alebo netesný.
b) Nefunkèné odvodòovacie zariadenie.
c) Zásobník je nedostatoène upevnený
alebo nesprávne namontovaný.

1.1.10. Súèasti posilòovaèa bàzd,
hlavný brzdový valec
(hydraulické systémy)

Vizuálna kontrola
komponentov poèas
prevádzky brzdového
systému.

a) Brzdový posilòovaè je pokodený alebo
neúèinný.
b) Hlavný brzdový valec je chybný alebo
netesný.
c) Hlavný brzdový valec je nedostatoène
upevnený.
d) Nedostatoèné mnostvo brzdovej
kvapaliny.
e) Chýbajúci uzáver nádrky hlavného
brzdového valca.
f) Výstraná signalizácia poklesu hladiny
brzdovej kvapaliny svieti alebo je
pokodená.
g) Nesprávne fungovanie výstraného
zariadenia poklesu hladiny brzdovej
kvapaliny.

1.1.11. Brzdové potrubia

Vizuálna kontrola
komponentov poèas
prevádzky brzdového
systému.

a) Bezprostredné riziko poruchy alebo
prasknutia.
b) Netesnos potrubia alebo spojov.
c) Pokodené alebo nadmerne skorodované
potrubie.
d) Nesprávne umiestnené potrubie.

1.1.12. Brzdové hadice

Vizuálna kontrola
komponentov poèas
prevádzky brzdového
systému.

a) Bezprostredné riziko poruchy alebo
prasknutia.
b) Pokodené, odreté, skrútené alebo príli
krátke hadice.
c) Netesné hadice alebo spoje.
d) Vydutie hadice pod tlakom.
e) Pórovitos hadice.
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1.1.13. Brzdové obloenia
a dotièky
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Vizuálna kontrola.
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a) Nadmerne opotrebované obloenie alebo
dotièka.
b) Zneèistenie obloenia alebo dotièky
(olej, mazivo atï.).
c) Chýbajúce obloenie alebo dotièka.

1.1.14. Brzdové bubny, brzdové
kotúèe

Vizuálna kontrola.

a) Bubon alebo kotúè je nadmerne
opotrebovaný, skorodovaný,
pokriabaný, prasknutý, nedostatoène
upevnený alebo zlomený.
b) Bubon alebo kotúè je zneèistený (olej,
mazivo atï.).
c) Chýbajúci bubon alebo kotúè.
d) Nedostatoène pripevnený brzdový tít.

1.1.15. Brzdové lanká, tiahla,
páky, tyèe

Vizuálna kontrola
komponentov poèas
prevádzky brzdového
systému.

a) Lanko je pokodené alebo zauzlené.
b) Komponent je nadmerne opotrebovaný
alebo skorodovaný.
c) Nedostatoène pripevnené lanko, tiahlo
alebo spoj.
d) Chybné vedenie lanka.
e) Obmedzenie vo¾ného pohybu brzdového
systému.
f) Abnormálny pohyb pák/tyèí naznaèujúci
zlé nastavenie alebo nadmerné opotrebenie.

1.1.16. Brzdový aktuátor (vrátane
pruinových brzdových
valcov alebo
hydraulických brzdových
valèekov)

Vizuálna kontrola
komponentov poèas
prevádzky brzdového
systému.

a) Brzdový aktuátor je prasknutý alebo
pokodený.
b) Brzdový aktuátor je netesný.
c) Brzdový aktuátor je nedostatoène
pripevnený alebo nesprávne
namontovaný.
d) Brzdový aktuátor je výrazne
skorodovaný.
e) Nedostatoèná alebo nadmerná vô¾a
piesta alebo membránového
mechanizmu.
f) Ochrana proti prachu chýba alebo je
nadmerne pokodená.

1.1.17. Regulátor brzdnej sily

Vizuálna kontrola
komponentov poèas
prevádzky brzdového
systému.

a) Chybné ovládacie tyèky.
b) Nesprávne nastavenie tyèiek.
c) Regulátor je zadretý alebo nefunkèný.
d) Regulátor chýba.
e) Chýba títok s údajmi.
f) Údaje sú neèitate¾né alebo nie sú
v súlade s poiadavkami.(a)

1.1.18. Páka brzdového k¾úèa
a signalizácia

Vizuálna kontrola.

a) Mechanizmus je pokodený, zadretý
alebo má príli ve¾kú dráhu, je
nadmerne opotrebený alebo nesprávne
nastavený.
b) Mechanizmus je chybný.
c) Nesprávna intalácia alebo výmena
napínaèa.
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1.1.19. Od¾ahèovací brzdový
systém (ak je na vozidle
intalovaný alebo sa
poaduje)

Vizuálna kontrola.

a) Nespo¾ahlivé spojenia alebo montá.

1.1.20. Samoèinná brzda
prípojného vozidla

Odpoji prípojku
brzdového zariadenia
medzi aným a prípojným
vozidlom.

Brzdy prípojného vozidla sa neuvedú do
èinnosti automaticky po odpojení
prípojky.

1.1.21. Celý brzdový systém

Vizuálna kontrola.

a) Iné systémové zariadenia (napríklad
protimrazové èerpadlo, suiè vzduchu
a podobne) sú pokodené z vonkajej
strany alebo nadmerne skorodované
v miere, ktorá má nepriaznivý vplyv na
brzdový systém.

b) Systém je zjavne pokodený alebo chýba.

b) Unikanie vzduchu alebo nemrznúcej
zmesi.
c) Akýko¾vek komponent je nedostatoène
upevnený alebo nesprávne namontovaný.
d) Neprimeraná oprava alebo modifikácia
akéhoko¾vek komponentu.(1)
1.1.22. Kontrolné prípojky (ak sú
na vozidle intalované
alebo sa poadujú)

Vizuálna kontrola.

a) Chýbajú.
b) Sú pokodené, nepouite¾né alebo netesné.

1.2. Èinnos a úèinok prevádzkovej brzdy
1.2.1. Èinnos (E)

Skúanie na statickom
zariadení na skúanie
bàzd, postupne brzdi a
na maximálnu brzdnú
silu.

a) Nedostatoèná brzdná sila na jednom
kolese alebo viacerých kolesách.
b) Brzdná sila na ktoromko¾vek z kolies je
menia ne 70 % najväèej
zaznamenanej sily na druhom kolese tej
istej nápravy.
c) Brzdná sila nie je odstupòovate¾ná
(tvrdý záber).
d) Abnormálne oneskorenie brzdnej
èinnosti na ktoromko¾vek z kolies.
e) Nadmerné kolísanie brzdnej sily poèas
kadej otáèky kolesa.

1.2.2. Úèinok (E)

Kontrola na statickom
zariadení na skúanie
bàzd pri okamitej
hmotnosti vozidla.

a) Nedosiahnu sa aspoò nasledujúce
minimálne hodnoty:
b) kategória M1, M2 a M3  50 %,(1)
c) kategória N1  45 %,
d) kategória N2 a N3  43 %,(2)
e) kategória O2, O3 a O4  40 %.(3)

1.3. Èinnos a úèinok núdzovej brzdy (ak ide o samostatný systém)
1.3.1. Èinnos (E)

Ak je núdzový brzdový
systém oddelený od
systému prevádzkovej
brzdy, uplatnite metódu
uvedenú v bode 1.2.1.

a) Nedostatoèná brzdná sila na jednom
kolese alebo viacerých kolesách.
b) Brzdná sila na ktoromko¾vek z kolies je
menia ne 70 % najväèej
zaznamenanej sily na druhom kolese tej
istej nápravy alebo v prípade jazdnej
skúky sa vozidlo výrazne odkláòa od
priameho smeru jazdy.
c) Brzdná sila nie je odstupòovate¾ná
(tvrdý záber).
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1.3.2. Úèinok (E)

Ak je núdzový brzdový
systém oddelený od
systému prevádzkovej
brzdy, uplatnite metódu
uvedenú v bode 1.2.2.
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Úèinok je mení ako 50 %(4) úèinku
prevádzkovej brzdy definovaného v bode
1.2.2 vzahujúceho sa na najväèiu
celkovú prípustnú hmotnos alebo
v prípade návesov na súèet prípustných
zaaení náprav.

1.4. Èinnos a úèinok parkovacej brzdy
1.4.1. Èinnos (E)

Aplikova brzdu pri skúke
na statickom zariadení na
skúanie bàzd.

Brzda je neúèinná na jednom kolese alebo
viacerých kolesách.

1.4.2. Úèinok (E)

Skúanie na statickom
zariadení na skúanie
bàzd pri okamitej
hmotnosti vozidla.

Ak sa pre akéko¾vek vozidlo nedosiahne
zbrzdenie zodpovedajúce najväèej celkovej
prípustnej hmotnosti aspoò 16 % alebo pre
motorové vozidlo zbrzdenie zodpovedajúce
najväèej celkovej prípustnej hmotnosti
jazdnej súpravy aspoò 12 %, pod¾a toho,
ktorá hodnota je väèia.

1.5. Èinnos systému
od¾ahèovacej brzdy

Vizuálna kontrola, a ak je
to moné, skúka
funkènosti systému.

a) Brzdná sila nie je odstupòovate¾ná
(neplatí pre systémy motorovej brzdy).

Vizuálna kontrola
výstraného zariadenia.

a) Nesprávna èinnos výstraného
zariadenia.

1.6. Protiblokovací brzdový
systém (ABS)

b) Systém nefunguje.

b) Výstrané zariadenie signalizuje, e
systém nefunguje správne.
8.2. Výfukové emisie
8.2.1. Emisie benzínových motorov
8.2.1.1. Zariadenie na reguláciu
výfukových emisií

Vizuálna kontrola.

a) Zariadenie na reguláciu emisií
intalované výrobcom chýba alebo je
oèividne chybné.
b) Netesnosti, ktoré by mohli ma
podstatný vplyv na meranie emisií.

8.2.1.2. Plynné emisie (E)

© IURA EDITION, spol. s r. o.

Meranie s pouitím
analyzátora výfukových
plynov v súlade
s poiadavkami.(a)
Alternatívne v prípade
motorových vozidiel
vybavených vhodnými
palubnými diagnostickými
systémami (ïalej len
OBD) mono správne
fungovanie emisného
systému skontrolova
prísluným naèítaním
údajov zo zariadenia OBD
a kontrolami správneho
fungovania systému OBD
namiesto merania emisií
pri vo¾nobených otáèkach
motora v súlade
s odporúèaniami výrobcu
na kondicionovanie motora
a inými poiadavkami(a)
a pri zoh¾adnení
prísluných tolerancií.

a) Buï plynné emisie presahujú konkrétne
hodnoty uvedené výrobcom,
b) alebo ak tieto informácie nie sú
k dispozícii, emisie CO presahujú:
1. v prípade vozidiel, ktoré nie sú
riadené moderným systémom na
reguláciu emisií:
 4,5 % alebo
 3,5 %
pod¾a dátumu prvej evidencie alebo
pouitia uvedeného v poiadavkách,(a)
2. v prípade vozidiel, ktoré sú riadené
moderným systémom na reguláciu
emisií:
 pri vo¾nobených otáèkach motora:
0,5 %,
 pri vysokých vo¾nobených
otáèkach motora: 0,3 % alebo
 pri vo¾nobených otáèkach motora:
0,3 %,(5)
 pri vysokých vo¾nobených
otáèkach motora: 0,2 %
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pod¾a dátumu prvej evidencie alebo
pouitia uvedeného v poiadavkách.(a)
c) Lambda je mimo rozsahu 1 ± 0,03 alebo
nie je v súlade so pecifikáciou výrobcu.
d) Údaje naèítané zo zariadenia OBD
signalizujú závanú nesprávnu èinnos.
e) Z merania z dia¾kového snímania
vyplýva výrazné nedodranie
poiadaviek.

8.2.2. Emisie naftových motorov
8.2.2.1. Zariadenie na kontrolu
výfukových emisií

Vizuálna kontrola.

a) Zariadenie na reguláciu emisií
intalované výrobcom chýba alebo je
oèividne chybné.
b) Netesnosti, ktoré by mohli ma
podstatný vplyv na meranie emisií.

8.2.2.2. Dymivos (E)

a) Meranie dymivosti sa
vykonáva poèas vo¾nej
akcelerácie (bez zaaenia
z vo¾nobených otáèok
a na medzné otáèky)
s radiacou pákou
prevodovky v neutrále
a zapnutou spojkou.
b) Predkondicionovanie
vozidla:
1. Vozidlá sa môu skúa
bez predkondicionovania,
hoci by sa malo
z bezpeènostných dôvodov
skontrolova, èi je motor
zahriaty a èi je v riadnom
mechanickom stave.
2. Poiadavky na
predkondicionovanie:
i) Motor musí
dosiahnu úplnú
prevádzkovú
teplotu, napríklad
teplota oleja
meraná sondou
v trubici na
meranie hladiny
oleja musí by
aspoò 80 oC alebo
musí ma benú
prevádzkovú
teplotu, ak je
niia, alebo teplota
motorového bloku
meraná úrovòou
infraèerveného
iarenia musí by
aspoò ekvivalentná.

© IURA EDITION, spol. s r. o.

a) V prípade vozidiel prvýkrát
zaevidovaných alebo uvedených do
prevádzky po dátume uvedenom
v poiadavkách(a)
dymivos presahuje úroveò uvedenú na
výrobnom títku vozidla.
b) Ak také informácie nie sú k dispozícii
alebo poiadavky(a) nepovo¾ujú
pouívanie referenèných hodnôt,
dymivos presahuje:
 pri motoroch s atmosférickým saním:
2,5 m-1,
 pri motoroch s turbodúchadlom: 3,0 m-1,
alebo v prípade vozidiel oznaèených
v poiadavkách(a) alebo prvýkrát
zaevidovaných, alebo uvedených do
prevádzky po dátume uvedenom
v poiadavkách,(a)
 1,5 m-1.(6)
c) Z merania z dia¾kového snímania
vyplýva výrazný nesúlad s poiadavkami.
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Ak na základe
konfigurácie
vozidla sa toto
meranie nedá
uskutoèni,
stanovenie benej
prevádzkovej
teploty motora sa
môe vykonáva
inými
prostriedkami,
napríklad pomocou
chladiaceho
ventilátora motora.
ii) Výfukový systém sa
prepláchne aspoò
troma cyklami
vo¾nej akcelerácie
alebo ekvivalentnou
metódou.
c) Postup skúky:
1. Motor a akéko¾vek
namontované
turbodúchadlo musia
pred zaèiatkom cyklu
vo¾nej akcelerácie
dosiahnu
vo¾nobené otáèky.
Pri dieselových
motoroch akých
úitkových vozidiel to
znamená èaka aspoò
10 sekúnd po uvo¾není
akcelerátora.
2. Na zaèatie kadého
cyklu vo¾nej
akcelerácie sa
akceleraèný pedál
musí rýchlo
(v priebehu menej
ne jednej sekundy)
a rovnomerne stlaèi,
ale nie násilne, tak,
aby sa dosiahla
maximálna dávka
zo vstrekovacieho
èerpadla.
3. Poèas kadého cyklu
vo¾nej akcelerácie
musí motor
dosiahnu medzné
otáèky alebo
v prípade vozidiel
s automatickým
prevodom otáèky
pecifikované
výrobcom, alebo ak
takýto údaj nie je
k dispozícii, dve
tretiny medzných
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otáèok predtým, ne
sa uvo¾ní akceleraèný
pedál. Toto by sa
mohlo kontrolova
napríklad
monitorovaním
otáèok motora alebo
tak, e sa nechá
uplynú dostatoèný
èas medzi
poèiatoèným
stlaèením pedála
a jeho uvo¾nením, èo
by malo v prípade
vozidiel kategórie M2,
M3, N2 alebo N3
predstavova
minimálne dve
sekundy.
4. Vozidlá pri skúke
nevyhovejú len vtedy,
keï aritmetické
priemery minimálne
troch posledných
cyklov vo¾nej
akcelerácie prekroèia
limitné hodnoty. To
sa môe vypoèíta
tak, e sa nebude
bra do úvahy iadne
meranie, ktoré sa
znaène odchy¾uje od
nameraného
priemeru, alebo tak,
e sa pouije iný
spôsob tatistického
výpoètu, ktorý
zoh¾adòuje rozptyl
meraní.
5. V snahe zabráni
nepotrebnému
skúaniu sa môu
medzi nevyhovujúce
vozidlá zaradi
vozidlá, ktorých
namerané hodnoty
znaène prekraèujú
limitné hodnoty po
menej ne troch
cykloch vo¾nej
akcelerácie alebo po
preplachovacích
cykloch. Takisto
v snahe zabráni
nepotrebnému
skúaniu sa môu
medzi vyhovujúce
vozidlá zaradi
vozidlá, ktorých
namerané hodnoty sú
znaène pod limitnými
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hodnotami po menej
ne troch cykloch
vo¾nej akcelerácie
alebo po preplachovacích
cykloch, a pri
zoh¾adnení
primeraných
tolerancií.
Alternatívne  meranie
s pouitím dia¾kového
snímacieho zariadenia
a potvrdené
tandardnými
skúobnými
metódami.
Vysvetlivky:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)

48 % pre vozidlá, ktoré nie sú vybavené protiblokovacími systémami (ABS), alebo pre typ schválený pred 1. októbrom 1991.
45 % pre vozidlá zaevidované po roku 1988 alebo od dátumu a poiadaviek prvej evidencie pod¾a toho, èo nastane neskôr.
(a)
43 % pre návesy a prívesy s ojom zaevidované po roku 1988 alebo od dátumu uvedeného v nariadeniach pod¾a toho, èo nastane
neskôr.
-2
Pre vozidlá kategórií N1, N2 a N3 2,2 m.s .
Vozidlá typovo schválené pod¾a nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 367/2006 Z. z. o technických poiadavkách na zníenie
emisií zo záihových motorov a vznetových motorov motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 179/2007
Z. z. (v súlade s limitmi uvedenými v riadku A alebo riadku B oddielu 5.3.1.4. prílohy I k smernici 70/220/EHS zmenenej a doplnenej
smernicou 98/69/ES alebo neskôr, alebo prvýkrát zaevidované alebo uvedené do prevádzky po 1. júli 2002).
Vozidlá typovo schválené pod¾a nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 367/2006 Z. z. o technických poiadavkách na zníenie
emisií zo záihových motorov a vznetových motorov motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 179/2007
Z. z. (v súlade s limitmi uvedenými v riadku B oddielu 5.3.1.4. prílohy I k smernici 70/220/EHS zmenenej a doplnenej smernicou
98/69/ES alebo neskôr; v riadku B1, B2 alebo C oddielu 6.2.1 prílohy I k smernici 88/77/EHS zmenenej a doplnenej smernicou
1999/96/ES alebo neskôr, alebo prvýkrát zaevidované alebo uvedené do prevádzky po 1. júli 2008).

POZNÁMKY:
(a)

Poiadavky predstavujú napríklad poiadavky typového schva¾ovania ustanovené v deò prvej evidencie alebo prvého uvedenia do
prevádzky.

(E)  písmenom (E) sú oznaèené poloky, ktoré mono skontrolova len s pouitím zariadenia.
Vizuálna kontrola znamená, e inpektor by v prípade potreby mal poloky skontrolova nielen zrakom, ale mal by s nimi aj manipulova,
vyhodnoti ich hluènos alebo vyui akéko¾vek ïalie vhodné prostriedky kontroly bez pouitia zariadenia..

13. Príloha è. 5 vrátane nadpisu znie:
Príloha è. 5
k vyhláke è. 578/2006 Z. z.

SPRÁVA O CESTNEJ TECHNICKEJ KONTROLE
1. Miesto kontroly ___________________________________________________________________________________
2. Dátum ____________________________________________________________________________________________
3. Èas _______________________________________________________________________________________________
4. Znaèka tátnej príslunosti a evidenèné èíslo vozidla _______________________________________________
5. Identifikaèné èíslo vozidla/VIN _____________________________________________________________________
6. Kategória vozidla1)
a) o N2 (3,5 a 12 t)

e) o M2 [> 9 sedadiel2) do 5 t]

b) o N3 (viac ako 12 t)

f) o M3 [> 9 sedadiel2) viac ako 5 t]

c) o O3 (3,5 a 10 t)

g) o iná kategória vozidiel

d) o O4 (viac ako 10 t)
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7. Podnik vykonávajúci prepravu
a) Názov a adresa _________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
b) Èíslo licencie Spoloèenstva pod¾a nariadenia (ES) è. 1072/20093) ________________________________________
8. tátna príslunos vodièa _____________________________________________________________________________
9. Meno a priezvisko vodièa ______________________________________________________________________________
10. Kontrolný zoznam _____________________________________________________________________________________
Skontrolované4)

Neskontrolované

Nevyhovuje5)

0.

Identifikácia6)

o

o

o

1.

Brzdové zariadenie

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

6

2.

Riadenie )

3.

Výh¾ad6)

4.
5.

6

Osvet¾ovacie zariadenie a elektrický systém )
6

Nápravy, kolesá, pneumatiky, zavesenie náprav )

6.

Podvozok a jeho prísluenstvo )

o

o

o

7.

Iné zariadenia vrátane tachografu6)
a zariadenia na obmedzenie rýchlostí

o

o

o

8.

Zaaenie ivotného prostredia vrátane emisií
a úniku paliva a/alebo oleja

o

o

o

11.

6

Výsledok kontroly:

Zákaz pouívania vozidla s nebezpeènými chybami

o

12.

Rôzne/poznámky: __________________________________________________________________________________

13.

Názov orgánu, ktorý cestnú technickú kontrolu vykonal: _____________________________________________

__________________________________________________________

________________________________

Meno, priezvisko a podpis zamestnanca alebo inpektora

Podpis vodièa

Poznámky:
1

) Príloha è. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky è. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schva¾ovaní motorových
vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek urèených pre tieto vozidlá v znení neskorích predpisov (príloha è. II k smernici 2007/46/ES).
2
) Poèet sedadiel vrátane sedadla vodièa (poloka S.1 osvedèenia o evidencii).
3
) Ak je k dispozícii.
4
) Skontrolované znamená, e bola skontrolovaná aspoò jedna poloka alebo viac kontrolných poloiek tejto skupiny uvedených vo vyhláke
Ministerstva dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky è. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona è. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov (príloha è. II k smernici 2009/40/ES v platnom znení).
5
) Chyby sú uvedené na zadnej strane.
6
) Metódy skúania a usmernenia na posúdenie chýb pod¾a vyhláky Ministerstva dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky
è. 578/2006 Z. z. (príloha è. II k smernici 2009/40/ES v platnom znení).

(zadná strana)
0.

IDENTIFIKÁCIA VOZIDLA

2.

RIADENIE

4.6.1.

Stav a funkcia

6.1.9.

Výkon motora

0.1.

Tabu¾ky s evidenèným
èíslom

2.1.

Mechanický stav

4.6.2.

Spínaèe

6.2.

Kabína
a karoséria

0.2.

Identifikácia vozidla
/podvozok/ výrobné èíslo

2.1.1.

Stav mechanizmu
riadenia

4.6.3.

Súlad
s poiadavkami

6.2.1.

Stav
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1.

BRZDOVÉ ZARIADENIE

2.1.2.

Upevnenie skrine
mechanizmu
riadenia

4.7.

Svietidlo na osvetlenie
zadnej tabu¾ky
s evidenèným èíslom

6.2.2.

Uchytenie

1.1.

Mechanický stav a funkcia

2.1.3.

Stav tyèí
riadenia

4.7.1.

Stav a funkcia

6.2.3.

Dvere, závesy
a zámky dverí

1.1.1.

Pedál prevádzkovej
brzdy/èap ruènej páky

2.1.4.

Fungovanie
riadiacich pák
a tyèí mechanizmu
riadenia

4.7.2.

Súlad
s poiadavkami

6.2.4.

Podlaha

1.1.2.

Stav pedála a dráha zariadenia
ovládajúceho brzdu

2.1.5.

Posilòovaè
riadenia

4.8.

Odrazové sklá,
oznaèenia na zvýenie
vidite¾nosti
a rozoznate¾nosti
a zadné oznaèovacie
tabu¾ky

6.2.5.

Sedadlo vodièa

1.1.3.

Podtlakové èerpadlo alebo
kompresor a zásobníky

2.2.

Volant a ståpik
riadenia

4.8.1.

Stav

6.2.6.

Ostatné sedadlá

1.1.4.

Výstraná signalizácia nízkeho
tlaku alebo manometer

2.2.1.

Stav volantu

4.8.2.

Súlad
s poiadavkami

6.2.7.

Ovládaèe
riadenia

1.1.5.

Ruène ovládaný brzdový
riadiaci ventil

2.2.2.

Ståpik riadenia

4.9.

Povinné kontrolky
osvet¾ovacieho
zariadenia

6.2.8.

Schodíky

1.1.6.

Ovládaè parkovacej brzdy,
pákový ovládaè, západka
parkovacej brzdy

2.3.

Vô¾a riadenia

4.9.1.

Stav a funkcia

6.2.9.

Ostatné
vnútorné
a vonkajie
vybavenie

1.1.7.

Brzdové ventily (brzdiè,
vyfukovací ventil,
regulaèný ventil)

2.4.

Geometria kolies

4.9.2.

Súlad
s poiadavkami

6.2.10.

Kryty kolies,
zariadenia
zabraòujúce
rozstreku

1.1.8.

Spojkové hlavice pre brzdy
prípojného vozidla
(elektrické a pneumatické)

2.5.

Toènica riadite¾nej
nápravy
prípojného vozidla

4.10.

Elektrické spojenie
medzi aným
vozidlom a prívesom
alebo návesom

7.

OSTATNÉ
VYBAVENIE

1.1.9.

Zásobník energie, zásobník
stlaèeného vzduchu

3.

VÝH¼AD

4.11.

Elektrické vedenia

7.1.

bezpeènostné
pásy/kotvové
úchyty
a zadriavacie
systémy

1.1.10.

Súèasti posilòovaèa bàzd,
hlavný brzdový valec
(hydraulické systémy)

3.1.

Zorné pole

4.12.

Nepovinné svietidlá
a odrazky

7.1.1.

bezpeènos
uchytenia

1.1.11.

Brzdové potrubie

3.2.

Stav skla

4.13.

Akumulátor

7.1.2.

Stav

1.1.12.

Brzdové hadice

3.3.

Spätné zrkadlá

5.

NÁPRAVY,
KOLESÁ,
PNEUMATIKY
A ZAVESENIE
NÁPRAV

7.1.3.

Obmedzovaè
zaaenia
bezpeènostných
pásov

1.1.13.

Brzdové obloenie
a brzdové dotièky

3.4.

Stieraèe èelného
skla

5.1.

Nápravy

7.1.4.

Predpínaèe
bezpeènostných
pásov

1.1.14.

Brzdové bubny, brzdové
kotúèe

3.5.

Ostrekovaèe
èelného skla

5.1.1.

Nápravy

7.1.5.

Airbagy
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1.1.15.

Brzdové lanká, tiahla,
páky, tyèe

3.6.

Odhmlievací
systém

5.1.2.

Èapy nápravy

7.1.6.

SRS systémy

1.1.16.

Brzdový aktuátor (vrátane
pruinových brzdových
valcov alebo hydraulických
brzdových valèekov)

4.

SVIETIDLÁ,
ODRAZOVÉ
SKLÁ
A ELEKTRICKÉ
ZARIADENIA

5.1.3.

Loiská kolies

7.2.

Hasiaci
prístroj

1.1.17.

Regulátor brzdnej sily

4.1.

Svetlomety

5.2.

Kolesá
a pneumatiky

7.3.

Zámky
a zariadenie
proti krádei

1.1.18.

Páka brzdového k¾úèa
a signalizácia

4.1.1.

Stav
a fungovanie

5.2.1.

Náboj kolesa

7.4.

Výstraný
trojuholník

1.1.19.

Od¾ahèovací brzdový
systém (ak je na vozidle
intalovaný alebo sa
poaduje)

4.1.2.

Nastavenie

5.2.2.

Disky

7.5.

Lekárnièka

1.1.20.

Samoèinná brzda
prípojného vozidla

4.1.3.

Spínaèe

5.2.3.

Pneumatiky

7.6.

Zakladacie
kliny

1.1.21.

Celý brzdový systém

4.1.4.

Súlad
s poiadavkami

5.3.

Systém zavesenia

7.7.

Výstrané
zvukové
zariadenie

1.1.22.

Kontrolné prípojky

4.1.5.

Zariadenie na
prispôsobenie
sklonu

5.3.1.

Pruiny
a stabilizátor

7.8.

Rýchlomer

1.2.

Èinnos a úèinok
prevádzkovej brzdy

4.1.6.

Zariadenie na
èistenie svetlometov

5.3.2.

Tlmièe

7.9.

Tachograf

1.2.1.

Èinnos

4.2.

Predné a zadné
obrysové svetlá,
boèné obrysové
svetlá a doplnkové
obrysové svetlá

5.3.3.

Rúry hnacieho
hriade¾a, ramená
nápravy, prieène
trojuholníkové
ramená a ramená
zavesenia kolesa

7.10.

Zariadenie na
obmedzenie
rýchlosti

1.2.2.

Úèinok

4.2.1.

Stav a funkcia

5.3.4.

Kåby a èapy
systému zavesenia
kolies

7.11.

Poèítadlo
prejdenej
vzdialenosti

1.3.

Èinnos a úèinok núdzovej
brzdy

4.2.2.

Spínaèe

5.3.5.

Vzduchové pruenie

7.12.

Elektronická
kontrola
stability (ESC)

1.3.1.

Èinnos

4.2.3.

Súlad
s poiadavkami

6.

PODVOZOK
A JEHO
PRÍSLUENSTVO

8.

ZAAENIE
IVOTNÉHO
PROSTREDIA

1.3.2.

Úèinok

4.3.

Brzdové svetlá

6.1.

Podvozok alebo rám
a prísluenstvo

8.1.

Systém
obmedzovania
hluku

1.4.

Èinnos a úèinok
parkovacej brzdy

4.3.1.

Stav a funkcia

6.1.1.

Celkový stav

8.2.

Výfukové
emisie

1.4.1.

Èinnos

4.3.2.

Spínaèe

6.1.2.

Výfukové potrubie
a tlmièe

8.2.1.

Emisie
benzínových
motorov

1.4.2.

Úèinok

4.3.3.

Súlad
s poiadavkami

6.1.3.

Palivová nádr
a palivové potrubie
(vrátane palivovej
nádre a potrubia
na vykurovanie)

8.2.1.1.

Zariadenie na
reguláciu
výfukových
emisií
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1.5.

Èinnos systému od¾ahèovacej
brzdy

4.4.

Smerové
a výstrané
svetlá

6.1.4.

Nárazníky, boèné
ochranné a zadné
ochranné
zariadenie proti
podbehnutiu

8.2.1.2.

Plynné emisie

1.6.

Protiblokovací brzdový systém

4.4.1.

Stav a funkcia

6.1.5.

Nosiè rezervného
kolesa

8.2.2.

Emisie
naftových
motorov

4.4.2.

Spínaèe

6.1.6.

Zariadenie na
ahanie a zariadenie
na spájanie
vozidiel

8.2.2.1.

Zariadenie na
riadenie
výfukových
emisií

4.4.3.

Súlad
s poiadavkami

6.1.7.

Prevodovka

8.2.2.2.

Dymivos

4.4.4.

Frekvencia
blikania

6.1.8.

Upevnenie motora

8.3.

Potláèanie
elektromagnetického ruenia

4.5.

Predné
svetlomety do
hmly a zadné
svetlá do hmly

8.4.

Ïalie poloky
týkajúce sa
ochrany
ivotného
prostredia

4.5.1.

Stav a funkcia

8.4.1.

Nadmerná
dymivos

4.5.2.

Nastavenie

8.4.2.

Úniky
kvapalín

4.5.3.

Spínaèe

4.5.4.

Súlad
s poiadavkami

4.6.

Spätné svetlomety

..

14. Príloha è. 13 vrátane nadpisu znie:
Príloha è. 13
k vyhláke è. 578/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/40/ES zo 6. mája 2009 o kontrole technického stavu motorových
vozidiel a ich prípojných vozidiel (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 141, 6. 6. 2009) v znení smernice Komisie
2010/48/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 8. 7. 2010).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/30/ES zo 6. júna 2000 o cestnej technickej kontrole spôsobilosti
úitkových automobilov prevádzkovaných v Spoloèenstve (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 5) v znení
smernice Komisie 2003/26/ES z 3. apríla 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 7) a smernice Komisie
2010/47/EÚ z 5. júla 2010 (Ú. v. EÚ L 173, 8. 7. 2010)..
Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2012.

Ján Fige¾ v. r.
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