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Dobrý deň,

dňa 29.6.2007 sa na MDPT SR uskutočnila pracovná porada ku zavedeniu kontroly funkčnosti a 
nastavenia obmedzovačov rýchlosti, ktorej sa zúčastnili pracovníci MDPT SR a spoločnosti TAMEX, s.r.o. 
a TESTEK, s.r.o.
Záverom rokovania je nasledujúce usmernenie pre STK:

1. Kontrola funkčnosti a nastavenia obmedzovačov rýchlosti sa počnúc
1.7.2007 pri TK vykoná v rámci kontrolného úkonu č. 721 v tých prípadoch, ak to vlastnosti tachografu 
alebo obmedzovača rýchlosti vo vozidle umožňujú.
Osobitne je potrebné dbať na to, aby neprišlo k porušeniu plombovania alebo poškodeniu tachografu.

2. Vzhľadom na oneskorenie prijatia zákona o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave a 
potrebu zaškolenia pracovníkov vykonávajúcich periodické prehliadky záznamových zariadení sa do 
16.7.2007 pri TK v prípadoch, ak nemožno vykonať kontrolu podľa bodu 1, nebude vyžadovať predloženie 
dokladu o kontrole obmedzovača rýchlosti. V prípade, ak nebude takýto doklad predložený, sa v uvedenej 
lehote nebude vyznačovať vážna chyba v kontrolnom úkone č. 721.

3. Doklad "Protokol z periodickej prehliadky záznamového zariadenia"
(príloha č. 3 bod 1 Metodického pokynu MDPT SR, ktorým sa stanovuje rozsah kontrolných úkonov 
vykonávaných pri technických kontrolách vozidiel, č.j.
11521-2100/06) sa bude vydávať v zmenenej forme, podľa vzoru v prílohe k tomuto usmerneniu. V bode 2 
nového tlačiva budú uvedené údaje o vykonanej kontrole obmedzovača rýchlosti. Štítok preukazujúci 
vykonanie kontroly funkčnosti a nastavenia obmedzovača rýchlosti (príloha 3 bod 8 uvedeného 
metodického pokynu) sa nebude vydávať. Tieto zmeny vyplývajú z pripravovaného znenia zákona o 
používaní záznamového zariadenia a budú predmetom najbližšej novelizácie uvedeného metodického 
pokynu.

4. V prípade vozidiel, na ktorých bola vykonaná periodická prehliadka záznamového zariadenia pred 
16.7.2007 a majú o nej platný doklad, sa predloženie osobitného dokladu o kontrole funkčnosti a 
nastavenia obmedzovača rýchlosti nevyžaduje, i keď v doklade o periodickej prehliadke záznamového 
zariadenia nie je údaj potvrdzujúci funkčnosť a správne nastavenia obmedzovača rýchlosti. V prípade, ak 
to vlastnosti tachografu alebo obmedzovača rýchlosti namontovaného vo vozidle umožňujú, vykoná sa na 
nich pri TK kontrola podľa bodu 1. Ak túto kontrolu nemožno vykonať a na predloženom doklade o 
periodickej prehliadke záznamového zariadenia nie je údaj potvrdzujúci funkčnosť a správne nastavenia 
obmedzovača rýchlosti, v kontrolnom úkone č. 721 sa vážna chyba nevyznačí.

Text usmernenia a pripojený dokument budú zverejnené i na našej internetovej stránke www.testek.sk.

S pozdravom

Marián Rybianský
TESTEK, s.r.o.


