


                    




 







       






     
     


        


        




 








 

     


     



      



      



     
     
     
      


     



     




      




      








  


 


 


 
 
 


 


 



     


     

  

     


     

     

 


 
                      


 
 


 
 

  



    


     
     



    


     

     
     




       






 

   
      





 




 






 


 




 
      



      


      




      


 
 

       







       
      





 


    


 


 



     

 

      








 


    
     



       
    
      

      



    

    
   
       




 


      


 


 







  









 




      
 


     



     
        


     



      






 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  


 


      
    

 

 


   
    
     
 



   

         


   



 


 


      


 


  



 











      










 




     

     


      


 
 
 


      



      

     



 

 

  




 

      


    
     
    


     


      

      







      





 




 

      
      




     
     

      
  
       

       



   







     

    

      


    
    
 
     




 










 

 
  



    
   
   

 
 

 
 

 








 
 
 


 


 


 
 






   

             



 


  







 


 












 



 




 
 


 





 


 















       













      


    






     







    



     
       






      






      
     
   

      



      

       
      

        
     
     
      
      
   





 
 
 

  



     










     





    

     




 

     


     


     

      
     

      


 
 
 








      

 


 


 


          


    





         



      








 








       
       

 
 
 



 
 
 





 


 
 

 


 
 


 
 







 







 
 

 
 



  



 
 
 
 
 



 

        


       

      



     
    


      






       
     

      



      

        


  




 

       
    
      

 


      
       
    
    


 



 


 
 
 




 
     



    


    






 
    
   
  
     


    

     
   

 


 





     





 




       

 


 





 
    

 


  




       






      
      
      

     



  
       

      
   
      

  


       




     






     



    
       
      
     

      

      


     


 
    
     



    



       
 
     


      







 

      
       


       
       


      





      

     


       



      



    
      

        
       


  


   





       
     

       

 


 


  



     
     
    



      


      
     


       



    













   
      



      



     


     


    

     

 
      
 
     
      


     




      




      












    
     

 








    
     


 

    


    


 
      
      


 

    

     

    


 
      

 


 


 
 
 



  



    
      

     
  


 


       
    


    
      




 

      





      





 

    



     



 
      



      


       
      

      

    
     
  





      

    



     





   


       


 
     
      
      



 

 



    







     
      

      




    











      





  
    








  



      

      


    





     



      





      
    





     



      
     



 




 



      
      


 




     
     








      
 
 

     

 




        

        












      

      





    





      



     



 




       
    

     
    




     


      


 


  



       

        

       









     




     
      
      






 
       






      
     



      








      

     


     








      


      






     

     


      


      




  




       







 
    
     
        


     


 



       



 
      




 
      


 
      



 


  





      





     
     









 




       



     








        




       


     








    
      
      

      


   



   
   
      






     
      

         










      

 
 
        





 





    

      

     



    
 



     
       








      


       

        
       
      

    
      


    


  



 
   
        






       





      


       

       



       





     


      
     







      

 




        



 


     

   
      


 



    
      








     




    
    
  
       


      



    

      
      

     





    



 
     
     


    

    



    

    
    


 





 



  




     
    




 

       



      


 


    


     
      



      


       

       








      
       

       

      



 
     


 
 
 
 
 
 



      


 
 
 



 


      


 
 
 
 
 


 




 
 
 
      






 

    


     


   

   

   
      

     

     



   
      

   

 


 


 






  



       


     

   

       





 




 
     
  

     

    
    
     

      
       


 
   


 














    




     
       





        

     








    
      

     
    
      

     

     
      


     
    



     




    
      
      
    

      



     


 

     
   
    


       
      

    
       


     


      
    
 

 


 

  



     
    
 
 
    


 



    
      


 
 

    




 


       


    



      



 
 
 

       


 

 




 

     




     









 


      
     

      



       



     


     


























      







 






 



        


     






  



  




     



      
    


    
     
     



 

   


       
     
    



      



     
      


    


      
















     




   
    

      
      
     



         


     
    
   

      






       
     
  

   

    
     
     
    

    
        
   



      

        



    


    


 

  


      
      

 
 


 


 


 



  





         



      


      


      
        
      



 
     


    



 
     
      
     
          


 

 
    


      


        
       




    



         
      
 
     
        
   
      


      


    

 
        




        



    



        
      











    



     








      
 
 
    



      


     
     

       



      

 


 


 

  




      
   
     

       
       
      


     


     

      



      












       








 


       
    


      



       

      
    
       


 


      
      
     

     


        
    
    



    
    



     
 


       




    

 
 
 
 



    




     





    

     
     


     








 
 


 



  



 


 


 



 



 

       
     

      



 
       

      
       
  

      

       


   



 




 
  

     





    


     





 


    







      

   
    







 


       










     


         


 
 
 
 
 
 

      

     
   




    






    
      





     
 

 


  















  






       





      

      

      

      
      
        
     



     
  





    


 




 



   
   

     


     
  
     


      
    



     


 

      

    




      

      

     


      
    
     
      

        


 




       


       





 

      

      

 


        


       


    

      
       


      




 


 

  



 

  

     
    


 



       


    
   
      
     
      
     
       



     
      


       
     


      
     


      








 
    



      
      

     





       


 



 




     


 


 












      
   






















    




    
    
 

    






      



 


 


  






















       
    
       




       
       


     

     
    
 
   

       


      

      
    

      

      
       

      


     
       
     




      


       


 







      

       



     


 


 
    


     














 
      




      







 

      


       

 


 



  








        
         
     

     
     



      
     



        
        




       








       
     

    

        
       
      
  






    

     
      
     
     




       
    







      
    


      

     
    











  


 




        



      


    
    

      
     



      

       




      





 
      




       

 


  














        









   





      
      



     
     
     
       
      


      
      
 




   

   









 





 



     


       







       




      



      






      




















        
     





     
    
    

      


      





 

  




       
     
    

       
     



    
     


     
    
   



     






    







     




     
    


     


    



     
      
   


    
   

     







     
     


    


       








     
 
    

        


    




   

     


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  



        


        


 

     



 

       

     


 

   


      




 
      


    
     





       



      
     

      
       






      


      





 

    

       




     
        

      


   
     
    



       











      


     


   

   

       

      


   


      







     

    


 


 


 

  



    
     





    

     








       


        

        

        








       

      





      
       

     
      
 







    


     
        
     


      

 
    


     



 
       


      

    


     


      
 
     

     


 
     
       


      



 
     

 
      


 


 






       


      
      

     

     

 



 


 

  



      


      


    


      


 
 


  
     





   







    




       
    

      
      



    
      
       
      

      
      

      

      

      
     
      



 





       

     

     




     

       


    
        
     

      


       





     

         
     




      
     
    







     
     

     

      
 
      



       
     
       



    
    
      

      

  



      
   

      

  




     
     

     



     

    

     

     
      

  
       



 

      
      




      



     
      
      
    
       
     

     
     


 


   

 
     
     
     







 



      



        
    
     
    

        
   
      
      

       




  


 
 

    


 
    
      



 








     
 
      







      

      
       


      

  



       


     


       





     








     





     
        
    
        
    






     


     






     




     
      

 







     



      





     






     
   

     


      

     


     
 




      


 

     


   

   

        
 
    
     


 
        
      

    
    
       
    
     





       



      


 


  



       
    




 


   


 
     

     




     
    




      


 
     
      


     
       
      
     

      



    



 

    
   
      


 
        
     
     
    
       










    
      
     












      



      


     




     






      



      








       
       




   
 




    
     




  





  
      
    



    
  
       




 

      




 

      








    



      




     






 
 



        

      


     

   



     
       

 



     
       
       

     


      

 
 
         




        

    

 
 
         



     
       



      

        
 







 

      
     


       

       

      
 



 


 


  





    




       




 


     






       

     

     







        







 



      

 



       
     

 
      
       


      
     


 



 



       
       


       

      

      
    
     









        


   
       





     




     






     



     

 


       




     


      

  



 

        



     
     


    
     
  

          


     
      



     



    


 














     







      







     

    




   


   
      
    



       











      


     
     








        


       

       

       
     


        

      



    
      

      
      

 


 


 


  




  

      

       






       


      


   
      


     

       
     









     
 
   



       
   

       
     
     
     








     









      
    


    

 
      


 
 
 


        


 


    
    





       




 






 

      


     
        

        



      
       
 


 


 



 


 


  



      
    

      
   




     


  
       
      












     






    
     




 





     
   







     
       
   
     

    


 

     


       
     

      


 
  


    


 
    



      


     

 
     
      


     
      
        
    



     

 


 

     


 


 


      


     






 


 


 


 

  




     
 








 

      

    

       


     
     


   
      

      


      


      

     
   



      

       
     

     
      

       
     

     
      


       


     
      




      






     



    


 


    
      
     
      
    



 
    
 
     


     
    




      


     

     




     


       

      








 
       
    
    
        
     


 

  



     
       

      





     
        


      
     




    
       

 


       

  


     



 


 

    


 
       

 



     
      












        


     
      

 






 
 
 


 
 



    





    
  
       
 
    


       



 
       







       



     
      
      
    

    

       

       

       



 

 


 


  



    


 
 




    


    

       






 

      


    


      
       
      


      



     

      

 
 




 






   


      
    

      



 
       


   


 

      
     
     


 


  

  

        
      


 

 

         

        




      
     



      
    


    



 


 


 
 


 





 


  












     


 

  





 




      






     



          


 
 







  






  

    

        


      

      



        



       


     
       










    

      

     





 


     



       
      



        
       





       


      



      















 

  



       


     
      




      



      
      



     

      






     



     

      




     
       

    




       






     

 

      


 


 





 
      

    


 

      
     


 


 

    
       
       






       

      





        

 
       
      












 


 


 


 


 


  



       

 


     





 



   
    
     
    


  

 




     
   


 

      


 




 

   


   



      
    








      





     
     




       
    







      









     









  



     



  




     
      








     
     












 


  



       




       
        

      


    



        






      


     


















    
    


    














      








 
    
      



    


       


      


 



  



     
 

 
 
 
       


 


 


    




       

      

      


 
   


  





    
     

 
 
 
       



  



 


 





      

 
 




  


    

       
   

 
 
 
       


 


 










  

   
    



      

 


       

       


 


 







     
       
        


     

 

       


 


 





 




 
     


 


        















     
      
     

 


       
    
      


 


 





 


  





       


 
       


       


    
    

 


       





     
    
    



 


     


    
  
    
         




    
     









    
       
       



      


     

       

 
      




     

     
     


    




        

     


       
       





       
      
     
       
    


     






 



 



      

        


 
       


  


 


  







    
     
      



     








      





    
     
     
       
 

        


       




    


    





    













       
       


       



         




      
    
     





    
     




     



     
    
       

 


       





 



 





 
 









  



     


 



 

     



 
     
      

    


      


      
     




        

     



      
    
      
   
     












        

     










     

     



      
    
      
     



     
      





 
     
   





       



      
    







     
     
        



     
     
        
     



     
     


 


      

     



 





      
     


  







     



 




     




      
      

     


        
















    















      


    
     
       




     

















    
       


     









    

  


 

    
      



   


      




     
    
      

    



      

    
    


 

 


 


  












     

  

      


 







 
     


       
     


       



 

     
      
         










 


 
 


 

 
     


 
    





     


 






    




        

     


 
    
     




         
    
      


   
 

      




       

      
  






    







     







 


 


  























   
    




       


       




       
     


       

        

      


    

        
     


     





     
     



    




      







    
     






     
      




      
    
       









       
      






 


 



     

      
      
      










     


 


 

  



    
     



    





      
    

      




       
     



 
 
 
 


 
 
      




       

















 



      

      

       








     


 




     


 
 

    



 
 
 


    


 


        
     
      
      


     
   


    
     
 
      




       

    



 
 

 
 







  



 
 
 
 
     



       



















  
       
      
     





   
       

    
      




      
    



 


 
 
 

    


       










 


     



    


     







       

 


 
 
 
 
 

 
        
      



 
    


   

     
    



 
     
      







 



       




 

  



     
      





 

       



       
      









   
      
       
    
       



      


       
     









 


     







      


     


 




 
   


    
     



   


     




 
   




      


      
      


      


 

 

    




       




      


 

     


      
        


    

     


     
      
      

      
     


      

 


  




         
 



      
       

       
        
     





 


 


 












    

     










      


      
      


 
  


     




      


      











 


       



     



     


     
 
     



  
      

      
 
     







       


   
    

 


       






 


 
 




  














    



    


      
     


     



   
     
       

       




       


     

     
        






      


    

 
       
      


    
     
      








     


   













       




 


 
     
 



 
       





   
 








    

      



  
      
     







 
 



  



 
 



      

     
      
       
    
       


   
     
     


    

      


 



     
     


 

       


       




 

 



      












       







   
 



      

      



    
     

     



     


  




 
      


 


 


     



 
   


       


    


       



       
     


       


     
      
     

 




 
     








    


   



  



 


 






     

      
     




     
     
    




      










    


    



  

     






      
        

    




     




     
     
      




 
       
   

    



 










        
   










 

      
     
      
       

   


 
      

    

      


 


 

    


 
 
 

  



      


 


   




 


     


      

     
     
     

    

     



       











      
   

      

     


   


     

       


 

   

     
      




 


      


      



     

     






  





 
    




     






        


     


    
      


   







     
      
     


   
    
     
    




   


       


       
      

  



      







      



     




 
 
 

 



 






      

      
     



    



       


      
      




  


      
      
       




      

     





        

 


      
     









 
      


 

      


    
     




       
      

    

    


    


    
     
    




   



     
     

       
       
     
       
    


    
      



     
      

  























    
 
       






    
     
     

    
    
     

      
 


 
     
     
      









     

      







   
       

      







      





     
      


     

      


 
     

     


 
      


      


 


    



       




       



 



    














       
    
    






  




         
      



      
    

       

    
   

     






     

      

      



    

 


      


     


  


 
 

     


       


 
 
 


 
      


      


       





     

      











    



                
              
          











    

     
        
        
      



  

        

     

      
       


     
      
       




    




    

        

 
 

  



     


 
    


      

 
 
 
 
 
 
 

 





 

      
      


 

 
 
 
 


       

     















     
    

 


 
 


 






  


  





    
  




     
    

     
     

     

    




      
   
     



   




 




     


       

 
 
 













  














     







 

 


 


 


 
 


 


 
 
 




 
 

      
      


 
    


 
     


     








      
     


 


     




     

    


      
     


  
    






      

       



 
     
     



     
       
        




    

       
      


    


   
       
      
     




 
 


      



 
 
 
 



  



      






     



      


 
 


 
    


    


      


     


     


      









      
      
     




      













  












 
 
 



 









 
 
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   





         










 



 
                


 




  



 
 



 
  


 

 
      



 
 

 
 
               


 








 


 

 



 
 
 
 




 









 

 

 
 
 
 
 
 


 

  



 
 


 
 





 
 
 
 
 


 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


 
 
 

 
              
           


 
 
 
 

 
             


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
               


 


  



 




 
 
 
 


 
  



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 












 

 






        




 





 



  




 
 
 
 


 
 
 





















 
 

 











 

 





 









     


  





 










 

 





 
 


 








 
 

 
 
 





 
 
 
 
 


 






 











 
 


  


































 












 

 



 

 






 

 

              






  











 










 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




 
 
 
 
 
 

 





               
  





 




  



 









 







 
 
 





 











 














 

 














 
 
 

  





 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 





























    














 

 



  







 


















  
       








 

 















 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 



  



 
 


         


































 

 



















                



  





 






              






 

 

    












            


 
 




 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 











  


























 

 











         






















 

 

              




  














 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 

       






























 

 

  



              




             




          






 




            
  























 

 


















  












 

 



 


 






                 










 

 

 











  



vozidlo záprahové

bicykel s pomocným motorèekom
ruèný vozík športový

SE sedan  ve¾ký autobus                 A auto�eriav
LI limuzína  malý autobus                 R autorýpadlo
KU kupé                               ME mestský
KA kabrioet špeciálny SP         minibus          PM prímestský
RO roadster         sanitný  S         midibus          DA dia¾kový        dvojpodla�ný DP
KO osobné kombi         pohrebný  P                               SP špeciálny 
K kombi                                T trolejbus                  kåbový KL

   (hatchback) H
   (liftback)  L

I pick-up
V valníkový                        špeciálny P
SK sklápací                            TP •ahaè prívesov
S skriòový chladiarenský                            TN •ahaè návesov

  SS        oddelená skriòa fekálny
  SP        furgon s•ahovací 
  SD       dodávkový cisternový na mlieko

na prepravu odpadu 
na prepravu dreva

PN    nákladný                    špeciálny  P    PNT      nákladný           špeciálny P
V         valníkový                   V         valníkový
SK       sklápací fekálny                   SK       sklápací fekálny
S         skriòový cisternový na vodu                    S         skriòový cisternový na vodu

káblový podvalník 
KA    karavan od•ahovací    PST        špeciálny oplenový
PS    špeciálny podvalník
PM    prívesný vozík oplenový

                  vrtná súprava   vrtná súprava
                  po¾ná kuchyòa   po¾ná kuchyòa

VOZIDLO

MOTOROVÉ VOZIDLO NEMOTOROVÉ VOZIDLO ELEKTRIÈKA

OV       OSTATNÉ VOZIDLÁ       R

OA   OSOBNÝ AUTOMOBIL   M1 AB          AUTOBUS          M2
                                          N3

SA      ŠPECIÁLNY       N

NA      NÁKLADNÝ AUTOMOBIL     N T      •AHAÈ        N

PV     PRÍPOJNÉ VOZIDLO     O

príves príves traktorový

ROZDELENIE VOZIDIEL

  



NN nákladný                     špeciálny   P NNT       nákladný             špeciálny   P

V          valníkový                V            valníkový
SK        sklápací fekálny               SK           sklápací fekálny
S          skriòový cisternový na vodu                S             skriòový cisternový na vodu

káblový podvalník
 od•ahový NST       špeciálny oplenový

NS špeciálny podvalník
PSM postranný vozík oplenový 

vrtná súprava
obytný

                    vrtná súprava po¾ná kuchyòa
                    obytný
                    po¾ná kuchyòa

MT motocykel TR          trojkolka
S skúter ST          štvorkolka
MK mokik 
MP moped                  STL         ¾ahká štvorkolka 
MB motobicykel
MS motocykel športový

KO kolesový
PA pásový
MA malotraktor

  JE          jednonápravový

S špeciálny

SS pracovný stroj samohybný
po¾nohospodársky stroj samohybný                     SP – pracovný stroj prípojný
lesný stroj samohybný

                         SPT             pracovný stroj prípojný traktorový

                    SN – pracovný stroj nesený

motorový ruèný vozík

náves náves traktorový

M       MOTOCYKEL       L M       TROJKOLKA A ŠTVORKOLKA       L

TR       TRAKTOR      T

ZVLÁŠTNE MOTOROVÉ VOZIDLO

S      PRACOVNÝ STROJ S      PRACOVNÝ STROJ

  














 



 










 




  










 


 







 

  










 


 

 
 









 

  










 

 

 






























































   
  
  
  
  
 

 

  





 

 















    



 
      


 

  


 
 


 




 
 
 

           

                



      

      






            

  



 





         

     






           

  



 



      

      

             

  





 



 


 



             




 


 







   


 


 






 



 










 














 












 







 



 








 







 





 




 







   

  



 








    

   



 

   



 

 

 







  

  

  



 







            
               
 



 



 

 



          

 






 
        

           
              












 


 




 

                



 



 

 

  




  



 




                   


        






  






  


 






    








 

 

    

   



 

   



 

   



 

   



 

   



 

    

   



 

   



 

   



 

   



 

   



 

  



  


 
 




 


 
 








              





             


             












 


 





 



 

    

   



 

   



 

   



 

   



 

    

 
 








  

  













 


             





           


 



 


 


 

  


 




 

 






 






 






 






 







  

  













  

 





 





  





  









 


 


 


 

            


 








 

             




 
       


           


 

              





 



 











 

  





 
 




                 
        








  





 

 




 
 
 

















 










     






   

   




































 













































  










 












   

   

   

   



    

   

   


   

   

  








  



    

       

 






   

 




    

 



     

 








    

 


     

 


     

 


      

       

 





    

       








 



















  










  
 
  


  
  


          
 
  

 
  

 
 
 
 
 

 
 
 



 



 

 



 

 
 
 
 
 
 



  



  
  
 
 
 

  
  
  
 
  
  
  

  
  
 
  
  
  
 
  
 


  
 
 
 


         
  
  
  
 
  
 


 
 

 
 

  
  

  


          
  


           
  

  

 
  

  




 

 

 

 

 

 



  

  



 




 

 



 









 




 

 


 

 



 



 

 

 

 

            






    


