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Nové štítky povinné pre niektoré vozidlá 

 

Nové nariadenie vlády SR č. 349/2009 Z. z. okrem iného zaviedlo k doterajšej povinnosti označenia vozidiel 

výrobným štítkom aj povinnosť označovať niektoré vozidlá ďalšími druhmi štítkov. 

 

Štítok rozmerov 

 

Štítok rozmerov je podľa § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 349/2009 Z. z. povinným doplnkom výrobného štítku 

na vozidlách: 

a) kategórií M2 a M3 a ich prípojných vozidlách kategórie O, 

b) kategórií N2 a N3 a ich prípojných vozidlách kategórií O3 a O4. 

Povinnosť mať štítok rozmerov sa vzťahuje na vozidlá schválené počnúc 15.9.2005. Štítok rozmerov však môže 

byť nahradený samotným výrobným štítkom, ak obsahuje okrem údajov predpísaných pre výrobný štítok aj údaje 

uvádzané na štítku rozmerov. Výrobný štítok a štítok rozmerov môžu byť spoločne nahradené dokladom, ktorý 

obsahuje údaje z oboch štítkov. Takýto doklad musí byť vydaný príslušným orgánom krajiny, v ktorej je vozidlo 

evidované, a musí byť vo vozidle umiestnený na chránenom a pre kontrolu dostupnom mieste. 

 

Štítok rozmerov musí podľa prílohy č. 3 k nariadeniu vlády SR č. 349/2009 Z. z. obsahovať tieto údaje: 

a) názov výrobcu (ak je štítok rozmerov nahradený výrobným štítkom, tento údaj už obsahuje, nemusí byť preto 

zopakovaný ešte raz), 

b) identifikačné číslo vozidla VIN (ak je štítok rozmerov nahradený výrobným štítkom, tento údaj už obsahuje, 

nemusí byť preto zopakovaný ešte raz), 

c) dĺžku motorového vozidla, prívesu alebo návesu, 

d) šírku motorového vozidla, návesu alebo prívesu, 

e) údaje na meranie dĺžky jazdných súprav 

1. vzdialenosť (a) medzi vonkajším obrysom prednej časti motorového vozidla a stredom mechanického 

spájacieho zariadenia (ťažný hák alebo návesová spojka); v prípade návesovej spojky s niekoľkými 

ťažnými bodmi musia byť uvedené minimálne a maximálne hodnoty (amin a amax), 

2. vzdialenosť (b) medzi stredom mechanického spájacieho zariadenia prívesu (závesného oka oja) alebo 

návesu (návesového čapu) a vonkajším obrysom zadnej časti prívesu alebo návesu; v prípade zariadenia 

s niekoľkými ťažnými bodmi musia byť uvedené minimálne a maximálne hodnoty (bmin a bmax). 

Dĺžkou jazdnej súpravy je dĺžka motorového vozidla a prívesu alebo návesu umiestnených v priamke za sebou. 

Hodnoty uvedené na štítku musia presne reprodukovať merania vykonané priamo na danom vozidle. 

 

              
Vľavo samostatný štítok rozmerov motorového vozidla, vpravo spoločný výrobný štítok a štítok rozmerov návesu  
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Certifika čný štítok a osved čenie o schválení na prepravu skazite ľných potravín 

 

Podľa § 5 ods. 6 nariadenia vlády SR č. 349/2009 Z. z. musia byť izotermické vozidlá vybavené certifikačným 

štítkom alebo osvedčením o schválení na prepravu skaziteľných potravín podľa Dohody o medzinárodných 

prepravách skaziteľných potravín a špecializovaných prostriedkoch určených na tieto potraviny ATP. Príloha 1, 

dodatok 3, časť B Dohody ATP (2007) pre vzhľad takéhoto štítku ustanovuje: 

1. Certifikačný štítok musí byť trvalo pripevnený na dopravnom alebo prepravnom prostriedku na dobre 

viditeľnom mieste, nesusediac so žiadnym iným schvaľovacím štítkom vydaným na úradné účely. Štítok, 

zodpovedajúci vzoru uvedenému ďalej, musí byť pravouhlého tvaru s rozmermi najmenej 160 mm x 100 mm a 

musí byť vyrobený z ohňovzdorného a nehrdzavejúceho materiálu. Na štítku musia byť čitateľne a 

nezmazateľne v anglickom, francúzskom alebo ruskom jazyku uvedené nasledujúce údaje: 

a) latinské písmená „ATP“ a za nimi nasledujúce slová „SCHVÁLENÉ NA PREPRAVU SKAZITEĽNÝCH 

POTRAVÍN“, 

b) „SCHVAĽOVACIE ČÍSLO“ a za ním medzinárodná rozlišovacia značka vydávajúceho štátu (v 

medzinárodnej cestnej doprave) a číslo (číslice, písmená a pod.) dokladu o schválení, 

c) „ČÍSLO DOPRAVNÉHO alebo PREPRAVNÉHO PROSTRIEDKU“ a za ním individuálne číslo umožňujúce 

identifikovať dotyčný dopravný alebo prepravný prostriedok (týmto číslom môže byť aj výrobné číslo), 

d) „ZNAČKA ATP“ a za ňou rozlišovacia značka predpísaná v prílohe 1, dodatku 4 Dohody ATP vzťahujúca 

sa k triede a kategórii dopravného alebo prepravného prostriedku, 

e) „PLATNÉ DO“ a za tým dátum (mesiac a rok), dokedy platí schválenie dopravného alebo prepravného 

prostriedku. Ak je platnosť schválenia predĺžená na základe skúšky alebo kontroly, uvedie sa dodatočný 

dátum skončenia platnosti na tom istom riadku. 

2. Písmená „ATP“ a písmená rozlišovacej značky musia byť vysoké približne 20 mm. Ostatné písmená a číslice 

musia byť vysoké najmenej 5 mm. 

 

 
Vzor certifikačného štítku o schválení na prepravu skaziteľných potravín podľa Dohody ATP 

(*údaje v hranatých zátvorkách sú uvedené len ako príklad, na skutočnom štítku sa môžu odlišovať) 
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Príloha 1, dodatok 3, časť A Dohody ATP (2007) obsahuje nasledovný vzor osvedčenia o schválení na prepravu 

skaziteľných potravín: 
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Zoznam značiek ATP podľa prílohy 1, dodatku 4 Dohody ATP (2007): 

 

Dopravný alebo prepravný prostriedok Značka ATP 

Izotermický dopravný alebo prepravný prostriedok s normálnou izoláciou IN 

Izotermický dopravný alebo prepravný prostriedok so zosilnenou izoláciou IR 

Chladiaci dopravný alebo prepravný prostriedok s normálnou izoláciou, triedy A RNA 

Chladiaci dopravný alebo prepravný prostriedok so zosilnenou izoláciou, triedy A RRA 

Chladiaci dopravný alebo prepravný prostriedok so zosilnenou izoláciou, triedy B RRB 

Chladiaci dopravný alebo prepravný prostriedok so zosilnenou izoláciou, triedy C RRC 

Chladiaci dopravný alebo prepravný prostriedok s normálnou izoláciou, triedy D RND 

Chladiaci dopravný alebo prepravný prostriedok so zosilnenou izoláciou, triedy D RRD 

Mechanicky chladiaci dopravný alebo prepravný prostriedok s normálnou izoláciou, triedy A FNA 

Mechanicky chladiaci dopravný alebo prepravný prostriedok so zosilnenou izoláciou, triedy A FRA 

Mechanicky chladiaci dopravný alebo prepravný prostriedok s normálnou izoláciou, triedy B FNB 

Mechanicky chladiaci dopravný alebo prepravný prostriedok so zosilnenou izoláciou, triedy B FRB 

Mechanicky chladiaci dopravný alebo prepravný prostriedok s normálnou izoláciou, triedy C FNC 

Mechanicky chladiaci dopravný alebo prepravný prostriedok so zosilnenou izoláciou, triedy C FRC 

Mechanicky chladiaci dopravný alebo prepravný prostriedok s normálnou izoláciou, triedy D FND 

Mechanicky chladiaci dopravný alebo prepravný prostriedok so zosilnenou izoláciou, triedy D FRD 

Mechanicky chladiaci dopravný alebo prepravný prostriedok s normálnou izoláciou, triedy E FNE 

Mechanicky chladiaci dopravný alebo prepravný prostriedok so zosilnenou izoláciou, triedy E FRE 

Mechanicky chladiaci dopravný alebo prepravný prostriedok s normálnou izoláciou, triedy F FNF 

Mechanicky chladiaci dopravný alebo prepravný prostriedok so zosilnenou izoláciou, triedy F FRF 

Vyhrievací dopravný alebo prepravný prostriedok s normálnou izoláciou, triedy A CNA 

Vyhrievací dopravný alebo prepravný prostriedok so zosilnenou izoláciou, triedy A  CRA 

Vyhrievací dopravný alebo prepravný prostriedok so zosilnenou izoláciou, triedy B CRB 

 

Značka môže byť doplnená písmenom „X“ v niektorých prípadoch snímateľného alebo nezávislého tepelného 

zariadenia. 

 

 

TESTEK, s.r.o. 

poverená technická služba technickej kontroly vozidiel  


