
Ministerstvo dopľavy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej ľepubliky
Námestle slobody ě. 6, 810 05 Bratislava, P.o.BoX č.100

Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikáciĺ
Státny dopravný úrad

Druh zarladenia:

Znaćka:

obchodný názov:

Softvérová verzia:

Typ tokenu:

Typ konektivlty:

Výrobca:

C. l<.. : rcZZg t 20 1 6 I C222-S C D P l( 32928
Stupeň dÔvernosti: VJ

Bratislava, 20.05.201 6

OSVEDCENIE
o schválení technickej spôsobilosti

identifikačného zariadenia uěebne a tľenaŽéra

ć,. lzUT12016-002

Držitel' osvedčenia: GX SOLUTIONS, a. s.,
Galvaniho 12, 821 04 Bratislava, ICO: 45 232 270

identifikačné zariadenie učebne a trenaŽéra

TOROLA

TDM-L.BASE

TDMLBxAUSKx3U

Dallas chip

GSM 3G/4G

TOROLA design s.r.o.,
Míru 1 319,738 01 Fýdek-Místek, Česká republika, lC:27 769 852

Zariadenie je uľčené: na účely zabezpečenia transparentnej výučby a transparentného
výcviku v súvislosti so zaznamenávaním údajov o identite Účastníka
kurzu a inštruktora, o čase strávenom v učebni alebo na trenaŽéri,
a ich automatickým zasielanĺm do jednotného informačného
systému v cestnej doprave.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republĺky, Štátny
dopravný úrad (d'alej len ,,ministerstvo"), ako prísluŠný ústredný orgán štátnej správy vo veci
schval'ovania identifikačných zariadeni podl'a ustanovenia s 12 ods. 1 písm. f) zákona
č. 93/2005 Z' z' o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (d'alej len ,'zákon č. 93/2005 Z.z.")

osvedcuje,
Že predmetné identifikačné zariadenie učebne a trenažéra na základe Správy z testovania
kompatibility programového vybavenĺa identifikačného zariadenia učebne a trenaŽéra
na komunikáciu s informačným systémom, číslo lzuTl2o160506ru004783 zo dňa 6'5.2016,
vydanej spoločnost'ou Tempest a.s., Galvaniho 17ĺB, 821 04 Bratislava, spíňa podmienky

s 29 a prílohy č. 5 vyhlášky Minĺsterstva dopravy, výstavby a regĺonálneho rozvoja
Slovenskej republiky č. 4512016 z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93ĺ2005 z. z.
o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (d'alej
len ,,vyhláška ć,. 4512016 Z. z.") a

je technicky spÔsobilé
na pouŽívanie v autoškolách.



Podmienky pre dľžitel'a osvedčenia:

1. KaŽdé identifikačné zariadenĺe učebne a trenaŽéra, ktoré bude určené pre montáŽ
do učební v autoškolách a do trenaŽérov pouŽívaných v autoškolách, musĺ byt' zhodné
so schváleným typom.

2. Ku kaŽdému identifikačnému zariadeniu učebne a trenažéra dodat' návod na obsluhu
a údrŽbu v slovenskom jazyku a súčasne fotokópiu tohto osvedčenia o schválení
s pôso bi l osti ide ntifi kačné h o zariadenia u če bne a trenažér a.

3. Zabezpećit' montáŽ a odborný výklad k obsluhe a ĺjdrŽbe identĺfikačného zariadenia
učebne a trenažéra odborne vyškoleným pracovníkom.

4. Po vykonaní montáŽe identifikačného zariadenia učebne a trenaŽéra vydat'
prevádzkovatel'ovi autoškoly potvrdenie, ktoré obsahuje náleŽitosti predpísané
v $ 5a ods' 9 zákona č,.9312005 Z. z.

5. Zabezpećit' záručný servis a pozárućný servis na dobu najmenej pät' rokov odborne
vyškoleným pracovn íkom.

6. Povinne oznámit' ministerstvu všetky zmenY a doplnky týkajúce sa Údajov uvedených
v Žiadosti o schválenie spÔsobilosti typu identifikačného zariadenia na pouŽívanie
vautoškolách a jej prílohách a predloŽit'o nich doklady najneskÔr do 10 dní od vzniku
týchto zmien.

7. Ministerstvo rozhodne o zrušení tohto osvedčenia, ak o to písomne poŽiada drŽitel'
osvedčenia. Ministerstvo rozhodne o zrušení osvedčenia aj v prípade, ak podl'a $ 5a
ods. 13 zákona ć,.9312005 Z. z.

a) drŽiteľ osvedčenia prestal spíňat' niektorÚ z podmienok, na základe ktoých mu bolo
udelené osvedčenie,

b) identifikačné zariadenie učebne a trenaŽéra nespíňa niektorú z technických
poŽiadaviek ustanovených vo vyhláške č,' 4512016 Z' z'

Toto osvedčenie o schválení technickej spÔsobilosti identifikačného zariadenia
učebne a trenažéra je platné na dobu neurčitú. osvedčenie je neprenosné na inú fyzickÚ
osobu, fyzicklj osobu oprávnenú na podnikanie alebo právnickú osobu.

Správny poplatok v hodnote 100,00 € (poloŽka 77b písm. c)) sadzobníka správnych
poplatkov, ktorý je prílohou k zákonu ć,' 145ĺ1995 z' z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov), bol vybraný prostredníctvom Potvrdenia o Úhrade správneho poplatku
s QR kódom na pobočke Slovenskej pošty.

Mgľ. Halabica
generálny riaditel'



Podmienky pre držitel'a osvedčenia:

1. KaŽdé identifikačné zariadenie učebne a trenaŽéra, ktoré bude určené pre montáŽ
do učební v autoškolách a do trenaŽérov pouŽívaných v autoškolách, musí byt' zhodné
so schváleným typom.

2. Ku kaŽdému identifikačnému zariadeniu učebne a trenažéra dodat' návod na obsluhu
a ÚdrŽbu v slovenskom jazyku a súčasne fotokópiu tohto osvedčenia o schválení
spÖsobilosti identifikačného zariadenĺa učebne a trenaŽéra.

3' Zabezpetit' montáż a odborný výklad k obsluhe a údrŽbe identifikačného zariadenia
učebne a trenaŽéra odborne vyškoleným pracovníkom'

4' Po vykonaní montáŽe identifikačného zariadenia učebne a trenaŽéra vydat'
prevádzkovatel'ovĺ autoškoly potvrdenie, ktoré obsahuje náleŽitosti predpísané
v $ 5a ods. 9 zákona ć,.93l2o05 Z. z'

5. Zabezpećit' zárućný servis a pozárućný servis na dobu najmenej pät' rokov odborne
vyškoleným pracovníkom.

6. Povinne oznámit' ministerstvu všetky zmeny a doplnky týkajúce sa Údajov uvedených
v Žiadosti o schválenie spÔsobilosti typu identifikačného zariadenia na pouŽívanie
v autoškolách a jej prílohách a predloŽit'o nich doklady najneskôr do 10 dní od vzniku
týchto zmien.

7. Ministerstvo rozhodne o zrušení tohto osvedčenia, ak o to písomne požĺada drŽitel'
osvedčenia. Ministerstvo rozhodne o zruŠení osvedčenia aj v prípade, ak podl'a $ 5a
ods' 13 zákona č,. 9312005 Z' z'

a) drŽitel' osvedčenia prestal spĺňat' niektorú z podmienok, na základe ktoých mu bolo
udelené osvedčenie,

b) identifikačné zariadenĺe učebne a trenaŽéra nespĺňa niektorú z technických
poŽiadaviek ustanovených vo vyhláške č,.4512016 Z' z'

Toto osvedčenie o schválení technickej spÖsobilosti identifikačného zariadenia
učebne a trenaŽéra je platné na dobu neuľčitri' osvedčenie je neprenosné na inú fyzickú
osobu, fyzicku osobu oprávnenú na podnikanie alebo právnickÚ osobu.

Správny poplatok v hodnote 100,00 € (poloŽka 77b písm. c)) sadzobníka správnych
poplatkov, ktorý je prílohou k zákonu č,' 145ĺ1995 Z. z' o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov), bolvybraný prostredníctvom Potvrdenia o úhrade správneho poplatku
s QR kódom na pobočke Slovenskej pošty.

Mgr lHalabica
generálny riaditel'


