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Smernica Rady 

77/143/EHS 

o aproximácii právnych predpisov 

členských štátov o kontrole 

technického stavu motorových vozidiel 

a ich prípojných vozidiel  

29. 12. 1976 

Predpisy EÚ v oblasti technických kontrol vozidiel 

v znení smerníc 

88/449/EHS, 

91/225/EHS, 

91/328/EHS, 

92/54/EHS, 

92/55/EHS a 

94/23/ES 

Smernica Rady 

96/96/ES 

o aproximácii právnych predpisov 

členských štátov o kontrole 

technického stavu motorových 

vozidiel a ich prípojných vozidiel  

20. 12. 1996 

v znení smerníc 

1999/52/ES, 

2001/9/ES, 

2001/11/ES a 

2003/27/ES 

Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 

2009/40/ES 

o kontrole technického stavu 

motorových vozidiel a ich prípojných 

vozidiel 

6. 5. 2009 

aktuálne v znení 

smernice 

2010/48/EÚ 

zrušené 

2009 

zrušené 

1996 

odporúčanie 

2010/378/EÚ 

Stupeň 

hodnotenia  

Minimálny 

rozsah 

kontroly 

...postupy, 

podmienky, 

normy, použitie 

technológií... 

5. 7. 2010 
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Predpisy EÚ v oblasti TK a ich transpozícia do 

legislatívy Slovenskej republiky 

smernica 

2010/48/EÚ 

nepovinné 

odporúčanie 

2010/378/EÚ 

Stupeň 

hodnotenia  

Minimálny 

rozsah 

kontroly 

...postupy, 

podmienky, 

normy, použitie 

technológií... 

 hodnotenie v kontrolných úkonoch je počnúc 

1.2.2012  z veľkej časti aj v súlade s týmto 

odporúčaním 

povinné 

Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach 

prevádzky vozidiel v premávke na 

pozemných komunikáciách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 

Údaje v protokole o TK 

 do konca 

2011 

 do konca      

2013 

 doplnenie niektorých údajov (napr.:  miesto 

vykonania technickej kontroly) 

 Príloha II - Povinne 

kontrolované položky, spôsob 

kontroly, chyby... 

... a súvisiace predpisy 

Zákon č. 519/2011 Z. z., ktorý mení a  

dopĺňa  zákon č. 725/2004  Z. z. v znení 

neskorších predpisov, a vyhláška č. 

2/2012 Z. z.. ktorá mení a vyhlášku 

MDPT SR č. 578/2006. Oba predpisy sú 

účinné  počnúc 1.2.2012. 

+ zmenené a doplnené metodické pokyny 

aplikované pri TK počnúc 1.2.2012 
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Zmeny legislatívy v Slovenskej republike v súvislosti 

s kontrolou účinku bŕzd pri TK  

smernica 

2010/48/EÚ 

Zákon č. 725/2004 

Z. z. ... a súvisiace 

predpisy 

  

Požiadavky na kontrolné 

úkony na vykonávanie TK a 

EK pravidelných ... 

Nové metodické pokyny   

... znenie kontrolných 

úkonov 
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Zmeny legislatívy v Slovenskej republike v súvislosti 

s kontrolou účinku bŕzd pri TK  

podľa požiadaviek stanovených 

v norme  ISO 21069 Jednobodová 

extrapolácia 

U mnohých vozidiel pri  meraní v  

nezaťaženom stave nie je možné splniť 

podmienku  

Možné východiská pre splnenie a 

preukázanie splnenia podmienky dosiahnutia  

minimálneho tlaku resp. dodržania postupu v 

súlade s bodom 1.2.2. prílohy II k smernici 

2009/40/ES v znení smernice 2010/48/EÚ 
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Možné východiská pre splnenie podmienok smernice 

z pohľadu kontroly brzdného účinku vozidiel nad 3,5 t 

2. 

Aplikácia 

zariadení na 

simuláciu 

záťaže 

4. 

Meranie plne 

zaťažených 

vozidiel - vyplýva 

priamo z ISO 

21069 

Aktuálne 

problémy 

(diskusia) 

  

3. 

Použitie metód , u 

ktorých sa preukáže 

ich rovnocennosť s 

predpísanými v ISO 

21069 

  

1. 

Výpočet brzdných síl 

použitím lineárnej 

extrapolácie z hodnôt 

omeraných po 

dosiahnutí 

minimálneho tlaku. 

Zmena zákona č. 

725/2004 Z. z.  a 

súvisiacich 

predpisov 

 = predpísané 

minimálne miery 

zaťaženia niektorých 

vozidiel pri TK  

  

Zmena metodického 

pokynu na kontrolu bŕzd 

vozidiel nad 3,5 t 

 = predpísané dosiahnutie 

minimálneho tlaku pre 

použitie nameraných 

hodnôt v extrapolačnom 

výpočte 
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Možné východiská pre splnenie podmienok smernice 

z pohľadu kontroly brzdného účinku vozidiel nad 3,5 t 

Meranie plne 

zaťažených vozidiel 

- vyplýva priamo z 

ISO 21069 

Použitie metód, u 

ktorých sa preukáže 

ich rovnocennosť s 

predpísanými v ISO 

21069 

Porovnanie grafov 

skutočného brzdenia 

s typovo špecifickými 

pre vozidlá 

  

4. 

3. 

+ nie je nutné skúmať  dosahovaný  

brzdný tlak  

+ univerzálna a rýchla aplikácia pre 

akékoľvek vyhotovenie brzdovej sústavy 
 

- nutnosť preveriť stav zaťaženia vozidla 

- zvýšené opotrebenie technológie STK 

- nemožnosť preveriť vozidlá ktoré sa 

nedajú pristaviť na TK zaťažené 

Nutné kroky: 

Doplnenie 

Metodických 

pokynov 

Prípadné nové 

technologické 

vybavenie STK 

  

Možnosť: 

OTVORENÁ 

+ možnosť vymyslieť takmer čokoľvek 

??? vyhodnotenie bez  nutnosti prepočtov 
 

-nutnosť preukázať rovnocennosť 

??? prípadné nové softvérové vybavenie 

Nutné kroky: 

Doplnenie 

Metodických 

pokynov 

Databáza grafov 

 

  

Možnosť: 

OTVORENÁ 

+ nie je nutné skúmať  dosahovaný  

brzdný tlak  

+ bez nutnosti preverenia zaťaženia  

- nutnosť preukázať rovnocennosť 

Nutné kroky: 

Doplnenie 

Metodických 

pokynov 
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Možné východiská pre splnenie podmienok smernice 

z pohľadu kontroly brzdného účinku vozidiel nad 3,5 t 

 Aplikácia 

zariadení na 

simuláciu 

záťaže 

  

Otázne miesta upevnenia 

popruhov a zodpovednosť za 

prípadné škody 

  

Pomoc iba pre 

tandemové nápravy  

  

2. 
+ vyriešenie problému so zaťažovaním 

niektorých vozidiel 

 

+/- ??? univerzálnosť použitia 

- nutnosť  ďalších legislatívnych zmien 

- finančná  a technologická náročnosť 

- nesúhlas niektorých výrobcov vozidiel 

s aplikáciou takýchto zariadení 

Nutné kroky: 

Schválenie 

nového 

technologického 

vybavenia STK 

  

Možnosť: 

OTVORENÁ 
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Aplikácia zariadení na simuláciu záťaže 

Kombinovaný systém: Popruhy pevne upnuté o základ jamy s  dvíhateľnými valcovými jednotkami VSB 
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Možné východiská pre splnenie podmienok smernice 

z pohľadu kontroly brzdného účinku vozidiel nad 3,5 t 

-Dopĺňanie  informácií o 

minimálnych brzdných 

tlakoch  a tlakoch pre 

výpočet 

- Zisťovanie a riešenie 

„zvlástnych javov“ pri 

meraní bŕzd  

 

  

1. 

Iba pre prípady, kedy je 

možné merať tlaky ! 

 

  

Výpočet brzdných síl 

použitím lineárnej 

extrapolácie z hodnôt 

omeraných po 

dosiahnutí 

minimálneho tlaku. 

Aktuálne 

problémy 

(diskusia) 

  

Stav povrchu valcov 

Vozidlá na prepravu živej hydiny 

Vozidlá na prepravu uhynutých zvierat 

... 

... 

... 

 

  
Ako ľahšie dosiahnuť minimálny tlak?  

vysoké trenie PNEUMATIKA – VALCE VSB  +  nízke trenie  KOTÚČ/BUBON – BRZDOVÉ OBLOŽENIE ... 

 

  

Ktorá z chýb 

patrí medzi TOP 

10 od 1.2.2012 

??? 
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Metodický strom pre kontrolu bŕzd nákladných vozidiel 

VZDUCH 

 

  

VZDUCH - 

KVAPALINA 

 

  

KVAPALINA 

 

  

Fo = 685 N 

 

  

Priame vyhodnotenie  ( Z = 10,2 . ΣBvi / mc) 

 

  
Z >/= Zmin 

 

  

Z < Zmin 

 

  

Lineárna 

extrapolácia 

 

  

Z >/= Zmin 

 

  

Z < Zmin 

 

  

Orientačné 

vyhodnotenie 

(BLOKY KOLIES) 

 

  

Lineárna 

extrapolácia 

 

  

Z >/= Zmin 

 

  

Z < Zmin 

 

  

Px < Pmin 

 

  

Px >/= Pmin 

 

  

201 - B 

  

B 
N 

222- A /B 

  

222- A /B 

  

201 - C 

  

201 - C 

  

201 - C 
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Koniec 

Ďakujem za pozornosť. 


