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O S V E D Č E N I E  

o schválení vhodnosti zariadenia na použitie pri vykonávaní technických kontrol  

 

Držiteľ osvedčenia :    Robert Bosch s r.o., Ambrušova 4, 821 04 Bratislava  

IČO : 31 355 579 

Druh zariadenia: otáčkomer 

Typ riadiaceho pultu:  BEA 750 

Typ snímacieho modulu: BEA 065 

Výrobca zariadenia:    Robert Bosch GmbH., Franz-Oechsle Str. 4, D-73207 

Plochingen, DEU 

 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, štátny dopravný úrad,  

podľa § 136 ods. 2 písm. a) tridsiatehoštvrtého bodu zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke  

vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 

č. 106/2018 Z. z.“) a v nadväznosti na návrh zástupcu výrobcu na schválenie vhodnosti 

zariadenia podľa § 78 ods. 3 zákona č. 106/2018 Z. z. a podľa § 11 vyhlášky č. 137/2018 

Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly (ďalej len „vyhláška 

č. 137/2018 Z. z.“) 

o s v e d č u j e  

uvedené zariadenie na použitie pri vykonávaní technických kontrol podľa správy o overení 

vhodnosti zariadenia č. 205 zo dňa 20. 1. 2020, vypracovanej technickou službou technickej 

kontroly, TESTEK a.s., Plachého 14, 841 02 Bratislava, predloženej v schvaľovacom konaní, 

ako vhodné na používanie pri technickej kontrole a podľa § 78 ods. 4 zákona č. 106/2018 

Z. z. vydáva toto osvedčenie o schválení vhodnosti zariadenia na použitie pri vykonávaní 

technických kontrol. Uvedené zariadenie spĺňa požiadavky podľa § 20 ods. 1 písm. r) 

vyhlášky č. 137/2018 Z. z. 

P o d m i e n k y :  

1 .  Ku každému zariadeniu dodať kópiu „osvedčenia o schválení vhodnosti zariadenia“, 

ktoré bolo vydané ministerstvom pod číslom 13076/2020/SCDPK/22254 dňa 5. 3. 2020. 

2. Zabezpečiť poučenie alebo vyškolenie technikov technických kontrol na používanie 

otáčkomera. 

3. Zariadenie musí spĺňať požiadavky uvedené v prílohe č. 1 vyhlášky č. 137/2018 Z. z., 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technických kontrol. V prípade zmien v plnení 

ustanovených požiadaviek pôvodné osvedčenie o schválení vhodnosti zariadenia stráca 

platnosť a je potrebné byť držiteľom nového osvedčenia o schválení vhodnosti zariadenia. 

4 .  Zariadenia dodávané do siete staníc technických kontrol vozidiel musia byť zhodné 

so schváleným zariadením. 
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5 .  Držiteľ osvedčenia o schválení vhodnosti zariadenia je povinný zabezpečiť servis 

a náhradné dielce po dobu platnosti osvedčenia o schválení vhodnosti zariadenia. 

6 .  Držiteľ osvedčenia o schválení vhodnosti zariadenia je povinný požiadať o zmenu 

v udelenom osvedčení, ak sa zmena týka podmienok, údajov a dokladov ustanovených 

ako návrh na schválenie vhodnosti zariadenia a predložiť o nich doklady najneskôr 

do desiatich dní od vzniku týchto zmien. 

 

 

 

 

 

  Pečiatka:      JUDr. Bohuš Chochlík 

riaditeľ štátneho dopravného úradu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na vedomie: TESTEK, a.s., P.O. BOX 42, 820 17 Bratislava 217, IČO: 35 914 114 


	Osvedčenie

