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Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Sekcia cestnej dopravy, pozemných komunikácií 
a investičných projektov

Metodický pokyn č. 26/2011,

ktorým sa mení a dopĺňa Metodický pokyn č. 28/2009 zo dňa 1.7.2009 na vykonávanie 
technických kontrol vozidiel na prepravu nebezpečných vecí (ADR 2009) 

Článok I

Metodický pokyn č. 28/2009 zo dňa 1.7.2009 na vykonávanie technických kontrol vozidiel na 
prepravu nebezpečných vecí (ADR 2009) sa mení a dopĺňa takto:

1. V Článku 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „triedy 2“.

2. V Článku 2 písm. e) sa slová „látok triedy 2“ nahrádzajú slovom „plynov“.

3. V Článku 2 písm. g) sa slová „fyzická osoba alebo právnická osoba“ nahrádzajú slovom 
„organizácia“.

4. V Článku 2 písm. v) sa za slová „v každom osobitnom prípade“ vkladajú slová „v súlade“.

5. V článku 3 ods. 1 sa slová „Rôzne nebezpečné látky a predmety“ nahrádzajú slovami „Iné 
nebezpečné látky a predmety“.

6. V článku 4 ods. 4 sa slová „(podľa článku 44, 52, 54, 55, 59, 60, 62)“ nahrádzajú slovami „(podľa 
článku 41, 57, 59, 60, 64, 65, 68)“.

7. V článku 24 písm. c) sa slová „ISO 7638:1997“ nahrádzajú slovami „ISO 7638:2003“.

8. V článku 71 odsek 3 znie:
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„(3) Prenosné hasiace prístroje musia byť vhodné na použitie na vozidle a musia spĺňať príslušné 
požiadavky normy EN 3 Prenosné hasiace prístroje, časť 7 (EN 3 – 7:2004 + A1:2007)“.

9. V článku 79 ods. 4 sa za slová „s jediným identifikačným číslom UN“ dopĺňajú slová 
„vyžadujúcim prepravu“. Slovo „prepravovaný“ v druhej vete sa nahrádza slovami “, ak vyžaduje 
prepravu“. 

10. V Článku 83 ods. 1 sa údaj o roku „2009“ nahrádza údajom „2011“ a údaj o roku „2008“ údajom 
„2010“.

11. V Článku 83 ods. 4 sa na koniec vety dopĺňa text “za predpokladu, že požiadavky článku 80 ods. 
1 a 2 o tom, že tabuľa, čísla a písmená musia zostať pripevnené bez ohľadu na polohu vozidla, sú 
splnené“

12. V Článku 83 sa odsek 5 vypúšťa bez náhrady.

13. V Článku 84 ods. 3 sa slová „týkajúcich sa spisu cisterny, sa musí zbieranie dokumentov do spisu 
cisterny“ nahrádzajú slovami „týkajúcich sa dokumentácie o cisterne, sa musí uchovávanie na 
vytvorenie dokumentácie o cisterne“.

14. V Článku 84 sa vkladá nový ods. 10, ktorý znie:

„(10) Typové schválenia pre nesnímateľné cisterny (cisternové vozidlá) a batériové vozidlá 
vydané pred 1. júlom 2011 musia byť preskúmané a uvedené do súladu s príslušnými 
ustanoveniami (bod 1.8.7.2.4 alebo 6.8.2.3.3 Dohody ADR) pred 1. januárom 2013.“

15. V Článku 85 odsek 1 znie:

„(1) Požiadavky štvrtej časti (časť 9 Dohody ADR) platné do 31. decembra 2010 sa v prípade 
konštrukcie vozidiel typu EX/II, EX/III, Fl, OX a AT môžu používať až do 31. marca 2012.“

16. V Článku 85 sa vkladá nový ods. 5, ktorý znie:

„(5) Prípojné vozidlá prvýkrát evidované (alebo ktoré vstúpili do prevádzky, ak evidencia nebola 
povinná) pred 1. júlom 1995 vybavené protiblokovacím brzdovým systémom v súlade 
s predpisom EHK č. 13, séria zmien č. 06, ale ktorý sa nezhoduje s technickými požiadavkami na 
protiblokovací brzdový systém kategórie A, sa môžu ďalej používať.“



w
w

w
.te

st
ek

.s
k

17. V prílohe č. 1 sa text v častiach tabuľky označených „BRZDOVÉ VYBAVENIE“, 
„PREVENCIA PRED RIZIKOM POŽIARU“ a „ZARIADENIE NA OBMEDZENIE 
RÝCHLOSTI“ nahrádza novým nasledovne:
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kVOZIDLÁTECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

EX/II EX/III AT FL OX
POZNÁMKA

čl. 25 BRZDOVÉ VYBAVENIE

čl. 25 Všeobecné ustanovenia X X X X X

Protiblokovací brzdový systém X b X b Xb X b b  Použije sa na motorové vozidlá (ťahače a vozidlá s pevným 
rámom) s celkovou hmotnosťou väčšou ako 16 t a motorové 
vozidlá schválené na ťahanie prípojných vozidiel (t. j. prívesy, 
návesy a prívesy s centrálnou nápravou) s celkovou hmotnosťou 
väčšou ako 10 t. Motorové vozidlá musia byť vybavené 
protiblokovacím brzdovým systémom kategórie 1.

      Použije sa na prípojné vozidlá (t.j. prívesy, návesy a prívesy 
s centrálnou nápravou) s celkovou hmotnosťou väčšou ako 10 t. 
Prípojné vozidlá musia byť vybavené protiblokovacím brzdovým 
systémom kategórie A. 

Spomaľovací brzdový systém X c X c X c X c c Použije sa na motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou väčšou 
ako 16 t alebo schválené na ťahanie prípojného vozidla
s celkovou hmotnosťou väčšou ako 10 t. Spomaľovací brzdový 
systém musí byť typu IIA.

P
ríloha č. 1
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kVOZIDLÁTECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

EX/II EX/III AT FL OX
POZNÁMKA

čl. 26 PREVENCIA PRED RIZIKOM 
POŽIARU

čl. 26 Kabína vozidla X

čl. 27 Palivové nádrže X X X X

čl. 28 Motor X X X X

čl. 29 Výfukový systém X X X

čl. 30 Spomaľovacie brzdenie vozidla X X X X

čl. 31  Spaľovacie vyhrievacie zariadenia

čl. 31 ods. 1

čl. 31 ods. 2

čl. 31 ods. 5

X d X d X d X d X d d Použije sa na motorové vozidlá vybavené takýmto zariadením 
po 30. júni 1999. Povinné splnenie do 1. januára 2010 pre vozidlá 
vybavené takýmito zariadeniami pred 1. júlom 1999. Ak nie je 
k dispozícií dátum vybavenia, musí sa namiesto neho použiť 
dátum prvej evidencie vozidla.

čl. 31 ods. 3

čl. 31 ods. 4

X d d Použije sa na motorové vozidlá vybavené po 30. júni 1999. 
Povinné splnenie do 1. januára 2010 pre vozidlá vybavené 
takýmito zariadeniami pred 1. júlom 1999. Ak nie je k dispozícií 
dátum vybavenia, musí sa namiesto neho použiť dátum prvej 
evidencie vozidla.

čl. 31 ods. 6 X X

čl. 32 ZARIADENIE NA OBMEDZENIE 
RÝCHLOSTI  

X e X e X e X e X e e Použije sa na motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou 
prevyšujúcou 12 t prvýkrát prijaté do evidencie po 31. decembri 
1987 a všetky motorové vozidlá s max. hmotnosťou nad 3,5 tony, 
ale najviac 12 ton, prijaté do evidencie po 31. decembri 2007.

P
ríloha č. 1
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18. V prílohe č. 7 sa obrázok č. 5 nahrádza nasledovným:

Článok II

Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť dňa 15. júna 2011.

Ing. Milín Kaňuščák v.r.

generálny riaditeľ


