
Dôvodová správa k návrhu metodického pokynu, ktorým sa mení a dopĺňa Metodický pokyn 

č. 48/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce sa brzdového zariadenia 

(Kontrolné položky skupiny 1), v znení Metodického pokynu č. 35/2019 

 

 

1. K čl. 1 bod 1. 

Spresnenie spôsobu kontroly pre pneumatické a elektrické prípojky. 

 

2. K čl. 1 bod 2 a 3.  

Odstránenie duplicity. Vypustenie textov, ktoré sa vzťahujú ku vzduchotlakovým sústavám a sú riešené 

v kontrolnej položke 1.1.4.. 

 

3.  K čl. 1 bod 4. 

Technik bude mať možnosť vyznačiť chybu vzťahujúcu sa k nadmernému opotrebeniu brzdového 

obloženia aj na základe indikácie na prístrojovom paneli vozidla. 

 

4. K čl. 1 bod 5.  

Spresnenie spôsobu kontroly, technikom dá jednoznačnejší návod, ako postupovať pri vizuálnej 

kontrole. 

 

5. K čl. 1 body 6. 

Doplnenie časti prevodu brzdy, ktorá dosiaľ v texte nefigurovala. 

 

6. K čl. 1 bod 7.  

Spresnenie predpísaných podmienok. 

 

7. K čl. 1 bod 8.  

Odstránenie zmienky o v praxi nevykonávanom spôsobe kontroly odľahčovacej brzdy prostredníctvom 

diagnostiky. Tento spôsob kontroly bol nad rámec prevzatých ustanovení smernice 2014/45/EÚ. 

 

8. K čl. 1 bod 9. 

Spresnenie textu predpísaných podmienok. 

 

9. K čl. 1 bod 10. 

Spresnenie opisu chyby. Chyba dosiaľ nepokrývala stav, kedy nie je namontovaná nájazdová brzda 

napriek tomu, že je pre vozidlo predpísaná alebo s ňou bolo vozidlo schválené. 



 

10. K čl. 1 bod 11 a 12. 

V praxi veľa starších vozidiel neokázalo dosiahnuť tolerované hodnoty kolísania brzdnej sily, preto sa 

pre ne navrhuje väčšia tolerancia, a to v závislosti od konkrétnej konštrukcie bŕzd. Definuje sa tiež 

potreba posúdenia nábehu brzdného účinku pri jazdnej skúške. 

 

11.  K čl. 1 bod 13. 

Údaje pre vozidlá kategórie T boli usporiadané tak, aby reflektovali aktuálne rozdelenie do podkategórií. 

 

12.  K čl. 1 bod 14. 

Spresnenie znenia chyby 1.2.2.1, nakoľko z doterajšieho textu nebolo zrejmé, akú chybu vyznačiť 

v prípade, ak je zbrzdenie presne 50% z predpísaného. V prípade chyby 1.2.2.2 odstránenie duplicity 

textu. 

 

13.  K čl. 1. bod 15. 

Dopĺňa sa spôsob kontroly, ktorý sa dosiaľ zmieňoval iba o elektronickej parkovacej brzde, ale 

nepokrýval napr. špeciálnu mechanickú brzdu na hnacej sústave a podobné atypické konštrukčné 

riešenia. Súčasne sa spresňuje, že technická služba zverejňuje len údaje od výrobcov, ktorí tieto 

informácie poskytli.  

 

14. K čl. 1. bod 16. 

Odstraňuje sa gramatická chyba v tabuľke chýb. 

 

15. K čl. 1. bod 17. 

Doplnenie vysvetľujúceho textu.  

 

16. K čl. 1. bod 18. 

Spresňuje sa, že technická služba zverejňuje len údaje od výrobcov, ktorí tieto informácie poskytli.  

 

17. K čl. 1. bod 19. 

Spresnenie znenia chyby 1.4.2.1, nakoľko z doterajšieho textu nebolo zrejmé, akú chybu vyznačiť 

v prípade, ak je zbrzdenie presne 50% z predpísaného.  

 

18. K čl. 1 bod 20. 

Spresnenie postupu v prípade, ak nemožno teplotu varu brzdovej kvapaliny odmerať. 


