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Č. k.: 26330/2017/SCDPK/67727 Bratislava 2. 10. 2017 

Stupeň dôvernosti: VJ 

O S V E D Č E N I E  
o schválení vhodnosti meradla 

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

IČO: 31 355 579 

Zostava meradla:  

a) meradlo na meranie otáčok motora: 

- typ: BOSCH BEA 150, BOSCH BEA 250 a BOSCH BEA 350 

b) meradlo na meranie teploty oleja v motore: 

- typ: BOSCH BEA 150, BOSCH BEA 250 a BOSCH BEA 350 

c) meradlo na meranie uhla zopnutia kontaktov prerušovača a uhlu predstihu 

zapaľovania: 

 Motortester – typ: BOSCH BEA 250 a BOSCH BEA 350 

d) meradlo na meranie objemovej koncentrácie oxidu uhoľnatého, nespálených 

uhľovodíkov, oxidu uhličitého a kyslíka vo výfukových plynoch a s indikáciou 

hodnoty lambda vybavené zariadením na komunikáciu s OBD a softvérom 

umožňujúcim automatizovaný postup merania a prenos údajov a nameraných 

hodnôt do databázy automatizovaného informačného systému: 

 Analyzátor - typ: BOSCH BEA 250 a BOSCH BEA 350 

- softvérová verzia: V1.20-SK 

e) meradlo na meranie dymivosti výfukových plynov vybavené zariadením na 

komunikáciu s OBD a softvérom umožňujúcim automatizovaný postup merania 

a prenos údajov a nameraných hodnôt do databázy automatizovaného informačného 

systému: 

 Dymomer - typ: BOSCH BEA 150 a BOSCH BEA 350 

- softvérová verzia: V1.20-SK 

f) komunikačné zariadenie: 

- typ: BOSCH BEA 150, BOSCH BEA 250 a BOSCH BEA 350 

g) externý otáčkomer: 

- typ: BOSCH BEA 040, BOSCH BDM 300, NUSSBAUM REVOLUTION 

a NUSSBAUM REVOLUTION 2 

Výrobca meradla:  ROBERT BOSCH GMBH, DEU 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, štátny dopravný úrad ako príslušný 

správny orgán štátnej správy v zmysle § 99 písm. l) zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach 



  

prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 725/2004 Z. z.“) 

o s v e d č u j e  

schválenie vhodnosti zostavy meradla na použitie pri vykonávaní emisných kontrol 

motorových vozidiel, v zmysle § 53 ods. 2 písm. a) až d), ods. 3 písm. a) až d) a ods. 4  

písm. a) až d) vyhlášky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých 

ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na 

pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

 Platnosť osvedčenia o schválení vhodnosti meradla je obmedzená do 30. 6. 2018. 

Pečiatka:      Podpis: 
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