Doškoľovací kurz k novým predpisom účinným od 20.5.2018
Hotel Dixon Banská Bystrica, 14., 15., 17. a 18.5.2018

Informačný systém a evidencia tlačív
po zmene zákonom č. 106/2018 Z. z.

Mgr. Šimon Vojkovič

Nový metodický pokyn

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa
ustanovenia § 136 ods. 2 písm. a) tridsiateho ôsmeho bodu zákona č.
106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a
doplnení niektorých zákonov vydáva metodický pokyn, ktorým sa
upravuje postup pri vyznačovaní výsledku technickej kontroly vozidla.
Doterajší automatizovaný informačný systém technických kontrol sa
podľa novely zákona nazýva „celoštátny informačný systém
technických kontrol“ (CIS TK).
MP podrobne
CIS TK.

popisuje

vyznačovanie
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Informačný systém a evidencia tlačív

Metodický pokyn č. .../2018 na vyznačovanie výsledku technickej
kontroly vozidla
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Zmeny v IS – spôsob vyznačovania protokolu

VIN - ak sa nachádzajú nepovolené znaky, nahrádzajú sa nasledovným
spôsobom: znak „O“ alebo „Q“ sa nahradí znakom „0“, znak „I“ sa
nahradí znakom „1“, znak „/“ alebo „-“ sa nezapíše a do časti Ďalšie
záznamy STK podľa čl. 3 ods. 2 písm. d) sa uvedie celé VIN aj
s nepovolenými znakmi.
VIN – vyhľadávanie je prepojené s JISCD a policajnou databázou
vozidiel EVO
Značka - ak sa údaj v číselníku nenachádza, TESTEK ho na
požiadanie doplní.
Typ / Variant / Verzia - ak niektorý z údajov nie je uvedený v doklade,
nevyznačí sa.

Informačný systém a evidencia tlačív

Popisované sú iba zmeny, ostatné texty sa nemenia.
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Zmeny v IS – spôsob vyznačovania protokolu
Dátum prvej evidencie (Rok výroby) - ak je v doklade uvedený
namiesto dátumu prvej evidencie len rok výroby, deň a mesiac sa
vyznačí „01.01.“.

Ďalšie záznamy STK – vyznačujú sa kontrolné položky alebo skupiny
kontrolných položiek, ak ide o technickú kontrolu zvláštnu (napr.
„Kontrolné položky skupiny 0 a kontrolná položka 1.2.2.“ alebo
„Kontrolné položky skupiny 0 a 1“)
Ak je vozidlo pri TK role vyhodnotené stupňom „dočasne spôsobilé“, do
protokolu o technickej kontrole vozidla sa zapíše lehota platnosti
technickej kontroly, ktorá sa obmedzí odo dňa vykonania na 60 dní,
ktorá sa zároveň zapíše do osvedčenia o technickej kontrole a vyznačí
na kontrolnej nálepke perforovaním.

Informačný systém a evidencia tlačív

Chyby - vyznačujú sa kódy kontrolných položiek, pri ktorých boli pri
technickej kontrole na vozidle zistené chyby. Údaje sa vyberajú zo
zoznamu skupín
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Informačný systém a evidencia tlačív

Zmeny v IS – vyznačovanie chýb
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Zmeny v IS – spôsob vyznačovania a ďalšie zmeny
Protokol o TK – protokol o kontrole technického stavu vozidla časť A –
technická kontrola

Doplnenie údajov na vydanom protokole o TK nemožno využiť na
zaznamenanie zmien vozidla vykonaných po predmetnej technickej
kontrole (napr. montáž spájacieho zariadenia alebo ochranného rámu).

Ďalšie zmeny:
• Zaniká funkcia / rola vedúceho technika a zástupcu vedúceho
technika
• V novom evidenčnom liste už nie je na vyznačenie táto rola

Informačný systém a evidencia tlačív

Osvedčenie o TK – osvedčenie o kontrole technického stavu vozidla
časť A – technická kontrola
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Informačný systém a evidencia tlačív

Zmeny v IS – evidenčný list
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Zmeny v IS – povinnosť podpisu protokolu o TK

Informačný systém a evidencia tlačív

Ak je bude vozidlo hodnotené nespôsobilé, nebude ho podpisovať
nikto druhý, kontrolný technik je sám zodpovedný za je vyhodnotenie.
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Doškoľovací kurz k novým predpisom účinným od 20.5.2018
Hotel Dixon Banská Bystrica, 14., 15., 17. a 18.5.2018

Používanie MZZ po zmene zákonom
č. 106/2018 Z. z.

Mgr. Šimon Vojkovič

Metodický pokyn

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa
ustanovenia § 136 ods. 2 písm. a) číslo tridsiateho ôsmeho bodu
zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) vydáva tento
metodický pokyn, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o používaní
monitorovacieho záznamového zariadenia pri výkone technických
kontrol v priestore kontrolnej linky stacionárnej stanice technickej
kontroly (STK) a miesta na prevádzkovanie mobilnej stanice technickej
kontroly.

Používanie MZZ

Metodický pokyn č. .../2018 na používanie monitorovacieho
záznamového zariadenia (MZZ) pri technických kontrolách
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Zmeny používania MZZ

Popisované sú iba zmeny, ostatné texty sa nemenia.

• Poznámka: Ak nie je predmet alebo súčasť vozidla zakrývajúca
tabuľku s evidenčným číslom odstránená, technik vyznačí chybu
vozidla podľa príslušnej kontrolnej položky, napr. č. 0.1. (Tabuľky s
evidenčným číslom) alebo č. 6.1.6. (Zariadenie na mechanické
spájanie a ťahanie).

Používanie MZZ

Príprava vozidla
• Odstránenie predmetov na tabuľkách s evidenčným číslom okrem
prípadu, ak tabuľku s evidenčným číslom zakrýva časť vybavenia
vozidla, ktorá sa nedá odstrániť bez použitia náradia (napr.
spájacie zariadenie, ochranný rám)
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Zmeny používania MZZ
Používanie MZZ v priestore kontrolnej linky

• Snímky zhotovené prehľadovými kamerami nemusia byť pripojené k
protokolu o technickej kontrole, ak medzi zaevidovaním začatia
vykonávania ustanovených kontrolných položiek a zaevidovaním
ukončenia vykonávania ustanovených kontrolných položiek uplynulo
menej ako dve minúty (napr. pri administratívnej kontrole vozidla
kategórie L3eA1).

Používanie MZZ

• Snímané vozidlo prednou kamerou musí byť umiestnené tak, aby
bola zreteľne zobrazená predná časť vozidla, najmenej do výšky
horného okraja čelného skla, ak je ním vozidlo vybavené.

12

Pripravované predpisy pre technické kontroly vozidiel

Počet a rozmiestnenie kamier podľa vyhlášky č. 137/2018 Z. z.

• na každej kontrolnej linke budú 2 prehľadové kamery
• vstupná aj výstupná kamera bude robiť videozáznam v intervale
najmenej 2 snímky/s

Používanie MZZ

• prehľadové kamery najmenej 5 snímok/s
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Uchovávanie záznamov

do 20.05.2019

od 20.05.2019

- videozáznam

30 dní

2 roky

- snímky

po dobu
platnosti TK

20 rokov
od vykonania TK

Od 20.05.2018 platí prechodné obdobie na vykonanie zmeny MZZ.

Používanie MZZ

Uchovávanie záznamu z MZZ
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Používanie MZZ

Zmeny používania MZZ – kontrolná linka
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Zmeny používania MZZ
Postup pri poruche MZZ
• Ak nastane porucha MZZ a overili ste si ju v systéme cez TESTEK,
TK je možné ukončiť, avšak platí, že technik musí ukončiť technickú
kontrolu vozidla na tej istej kontrolnej linke, na ktorej technickú
kontrolu začal vykonávať (nemožno pokračovať na tejto linke).

• Ak na vozidle, ktoré bolo v informačnom systéme zaevidované, ale
ešte sa nezačali vykonávať kontrolné položky (napr. z dôvodu náhlej
poruchy vozidla pred jeho pristavením na kontrolnú linku), technik
nezaeviduje začatie, ani ukončenie vykonávania kontrolných
položiek (nenačíta čiarový kód).

Používanie MZZ

Postup ak vozidlo nemožno pristaviť
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Zmeny používania MZZ
Postup ak nemožno dokončiť TK

• Je potrebné stručne uviesť dôvod nevyhodnotenia vozidla v
informačnom systéme.

Používanie MZZ

• Ak na vozidle, na ktorom sa už začali vykonávať kontrolné položky
(bola vyhotovená vstupná snímka) nastala porucha a technik
nemôže pokračovať vo výkone predpísaných kontrolných položiek
(napr. z dôvodu náhlej poruchy vozidla), alebo nastala porucha
technologického vybavenia kontrolnej linky (nefunkčnosť VSB)
technik nevyhodnotí technickú kontrolu (príslušné tlačidlo v CIS TK).
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Ďalšie možnosti snímania
Mobilné zariadenie na používanie informačného systému
• fotodokumentácia VIN čísla
• fotodokumentácia počítadla prejdenej vzdialenosti
• fotodokumentácia ďalších požadovaných údajov z vozidla

• Zobrazenie GPS súradníc
• Automatické vymazanie snímky zo zariadenia
• Ďalšie informácie Vyhláška 137/2018 Príloha č. 2

Používanie MZZ

Požiadavky na zariadenie:
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Používanie MZZ po zmene zákonom č. 106/2018 Z.
z.

E-mail: simon.vojkovic@testek.sk

Používanie MZZ

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ.
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