
Príloha č. 1 

k metodickému pokynu č. 57/2020 

 

ČLÁNOK MP 

BOD 

DOHODY 

ADR 

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 

VOZIDLÁ 
POZNÁMKA 

EX/II EX/III AT FL 

 9.2.2 ELEKTRICKÝ VÝSTROJ      

čl. 19 9.2.2.1 Všeobecné ustanovenia X X X X  

čl. 20, ods. 1 9.2.2.2.1 Vodiče (káble) X X X X  

čl. 20 ods. 2 

9.2.2.2.2 

Dodatočná ochrana Xa X Xb X 

a Použije sa na vozidlách s celkovou hmotnosťou väčšou ako 3,5 t 

prihlásené do evidencie (alebo ak evidencia nie je povinná, uvedené 

do prevádzky) po 31.marci 2018 
b Použije sa na vozidlá prihlásené do evidencie (alebo ak evidencia 

nie je povinná, uvedené do prevádzky) po 31. marci 2018 

čl. 21 
9.2.2.3 

Poistky a ističe Xb X X X 
b Použije sa na vozidlá prihlásené do evidencie (alebo ak evidencia 

nie je povinná, uvedené do prevádzky) po 31. marci 2018 

čl. 22 9.2.2.4 Akumulátory X X X X  

čl. 23 ods. 1 9.2.2.5 Osvetlenie X X X X  

čl. 23 ods. 2 

9.2.2.6 

Elektrické spojenia (prípojky) Xc X Xb X 

b Použije sa na vozidlá prihlásené do evidencie (alebo ak evidencia 

nie je povinná, uvedené do prevádzky) po 31. marci 2018 
c  Použije sa na motorové vozidlá určené na ťahanie prípojných 

vozidiel s celkovou hmotnosťou väčšou ako 3,5 t a prípojných 

vozidiel s celkovou hmotnosťou väčšou ako 3,5 t, prihlásené do 

evidencie (alebo ak evidencia nie je povinná, uvedené do prevádzky) 

po 31. marci 2018   
čl. 24 9.2.2.7 Napätie X X    

čl. 25 
9.2.2.8 Hlavný odpojovač akumulátora  X  X  

čl. 26 9.2.2.9 Permanentne napájané obvody      

čl. 26 ods. 1, 

2, 3 

9.2.2.9.1 
    X  

čl. 26 ods. 4 9.2.2.9.2 
  X    
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 9.2.3 BRZDOVÉ ZARIADENIA      

čl. 27 9.2.3.1 Všeobecné ustanovenia X X X X  

  Protiblokovací brzdový systém Xe Xd, e Xd, e Xd, e d  Použije sa na motorové vozidlá (ťahače a nákladné vozidlá) 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 A. 

 
 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.  

 
e Použije sa na všetky motorové vozidlá a na prívesy s celkovou 

hmotnosťou väčšou ako 3,5 t prihlásené do evidencie (alebo ak evidencia 

nie je povinná, uvedené do prevádzky) po 31. marci 2018 

  Spomaľovací brzdový systém Xf Xg Xg Xg f  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, prihlásené do evidencie po 31. marci 2018. Spomaľovací 

brzdový systém musí byť typu IIA. 

 
g  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. 

 

 9.2.4 PREVENCIA PRED RIZIKOM 

POŽIARU 

     

čl. 28 ods. 1 9.2.4.3 Palivové nádrže X X  X  

čl. 28 ods. 2 9.2.4.4 Motor X X  X  

čl. 29 9.2.4.5 Výfukový systém X X  X  
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čl. 30 9.2.4.6 Spomaľovacie brzdenie vozidla Xf X X X f  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, prihlásené do evidencie po 31. marci 2018. Spomaľovací 

brzdový systém musí byť typu IIA. 

čl. 31 9.2.4.7  Spaľovacie vyhrievacie zariadenia      

čl. 31 ods. 1 

čl. 31 ods. 2 

čl. 31 ods. 5 

9.2.4.7.1 

9.2.4.7.2 

9.2.4.7.5 

 Xh Xh Xh Xh h 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 

9.2.4.7.3 

9.2.4.7.4 
    Xh h 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. 6 9.2.4.7.6  X X    

čl. 32 9.2.5 ZARIADENIE NA 

OBMEDZENIE RÝCHLOSTI   

Xi Xi Xi Xi i   Použije sa na motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 12 

t evidované po 31. decembri 1987 a všetky motorové vozidlá s celkovou 

hmotnosťou nad 3,5 tony, ale najviac 12 ton, evidované po 31. decembri 

2007. 

čl. 33 9.2.6 SPOJOVACIE ZARIADENIE 

PRÍPOJNÝCH VOZIDIEL 
X X Xj Xj j   Použije sa na spojovacie zariadenia motorových vozidiel a prípojných 

vozidiel a motorových vozidiel prihlásených do evidencie (alebo ak 

evidencia nie je povinná, uvedené do prevádzky) po 31. marci 2018 

 


