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POVERENÁ TECHNICKÁ SLUŽBA TECHNICKEJ KONTROLY VOZIDIEL 

 

 

Pokyny pre skladovanie a manipuláciu s kontrolnými nálepkami 
 

 

Príprava miesta nalepenia 

Povrch, na ktorý sa má kontrolná nálepka nalepiť, sa pred aplikáciou nálepky očistí a odmastí: 

a) v prípade nálepiek pre vnútorné použitie (označenie „i“) sa na prípravu vnútorného povrchu 

skla čelného okna použije chemický prostriedok na báze izopropanolu, napr. STANTON, 

zvyšky prostriedku je pred samotným nalepením potrebné odstrániť napr. textilnou utierkou, 

b) v prípade nálepiek pre vonkajšie použitie (označenie „o“) sa na prípravu kovového povrchu 

vozidla upraveného bežným autolakom použije chemický prostriedok N-HEPTÁN, zvyšky 

prostriedku je pred samotným nalepením potrebné odstrániť napr. textilnou utierkou. 

 

Aplikácia nálepky 

Po odstránení krycej fólie lepidla sa kontrolná nálepka nalepí na stanovené miesto. Vzduchové 

bubliny je potrebné vytlačiť smerom k najbližšiemu okraju kontrolnej nálepky. Prípadné posúvanie 

alebo odlepovanie nesprávne nalepenej kontrolnej nálepky nie je možné bez deštrukcie a 

znehodnotenia nálepky. 

 

Čistenie nalepenej nálepky 

Nalepená kontrolná nálepka sa môže čistiť len mokrou tkaninou s použitím bežných čistiacich 

prostriedkov na báze izopropanolu, napr. STANTON. Nalepená kontrolná nálepka nesmie byť 

vystavená účinkom iných chemických látok a žieravín, ani inému vnútornému alebo vonkajšiemu 

prostrediu než tomu, aké zodpovedá podmienkam, ktorým sú vozidlá v prevádzke vystavené. 

 

Odstránenie nalepenej nálepky 

Kontrolnú nálepku možno jednoducho a bezo zvyšku odstrániť stiahnutím pomocou elastickej 

podkladovej lepiacej vrstvy. Použitie nástrojov, chemikálií alebo lokálneho ohrevu pri odstraňovaní 



 

nie je potrebné, ani vhodné. Stará nálepka sa odlepením znehodnotí a nemožno ju opätovne 

použiť. 

 

Podmienky skladovania 

Kontrolné nálepky je potrebné skladovať pri teplote 10 až 30 °C a relatívnej vlhkosti vzdu chu 20 až 

80 %. Nálepky nesmú byť počas skladovania umiestnené v blízkosti zdroja tepla alebo na priamom 

slnečnom svetle. 

 

Záručná doba 

Na kontrolné nálepky sa vzťahuje záručná doba, a to: 

a) na skladovanie v dĺžke najviac 5 mesiacov, pričom začína plynúť dňom prevzatia kontrolnej 

nálepky oprávnenou osobou technickej kontroly, 

b) po nalepení na vozidlo 24 mesiacov, respektíve 48 mesiacov v prípade použitia pri technickej 

kontrole administratívnej na vozidle prihlásenom do evidencie po prvý raz, pričom začína 

plynúť dňom nalepenia na vozidlo. 

 

Zodpovednos ť a reklamácie 

Na reklamácie sa vzťahujú všeobecné ustanovenia Občianskeho zákonníka, pokiaľ osobitný 

predpis neustanovuje inak. 

Podpisom dodacieho listu a prevzatím kontrolných nálepiek oprávnenou osobou technickej kontroly 

na ňu prechádza zodpovednosť za prípadnú nekompletnosť dodaného množstva a poškodenia 

nálepiek okrem vád, ktoré nie sú zjavné a nemôžu byť pri preberaní zistené. 

Vady kontrolných nálepiek, ktoré vzniknú počas záručnej doby, je potrebné reklamovať u výrobcu 

prostredníctvom spoločnosti TESTEK, s.r.o. včas a bez zbytočného odkladu.  

Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré boli spôsobené nesprávnym skladovaním, manipuláciou, 

alebo mechanickým poškodením kontrolných nálepiek, prípadne boli oznámené oneskorene. 

Záruka sa tiež nevzťahuje na nálepky, s ktorými bolo nakladané v rozpore s pokynmi pre 

skladovanie a manipuláciu. 
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