
takéto auto stane vaším, musí absolvo-
vať preregistráciu. Ak jej súčasťou nie je
účinná fyzická kontrola identifikátorov
na vozidle, napríklad kontrola origina-
lity, prepasie sa jedinečná možnosť od-
haliť manipuláciu a ochrániť občana
pred kúpou kradnutého auta. Navyše,
takto orgán verejnej moci vozidlo zle-
galizuje pre premávku na cestách, čo je
v rozpore s platnými právnymi pred-
pismi. Aby sa páchatelia vyhli kontrole
originality pri dovoze, používajú iden-
titu a doklady z už na Slovensku zare-
gistrovaných vozidiel. Pôvodné vozidlo
sa buď rozoberie na náhradné diely,
alebo sa predá s kópiami dokladov, ale-
bo s falošným hlásením o ich strate do
krajín s nízkou úrovňou kontroly pri
preregistrácii. Takto sa získajú originál-
ne doklady, VIN a evidenčné čísla pre
legalizované vozidlo, ktoré sa potom ja-
ví, akoby pochádzalo zo Slovenska. Ak
bolo auto ukradnuté ako nové, respek-
tíve len niekoľko mesiacov po prvom
prihlásení, je po zmene identity predá-
vané znovu ako nové, ešte nezaregis-
trované, často ako „predvádzacie“. Na
jeho legalizáciu a „prvé“ prihlásenie
v inom štáte potom postačí len certifi-
kát o zhode – COC.

havárii, k „stáčaniu“ najazdených kilo-
metrov. Neraz je na odometri (počí-
tadle najazdených kilometrov) o nie-
koľko desiatok až stoviek tisíc kilo-
metrov menej, než v skutočnosti
najazdených. Na stočenie stačí note-
book, softvér stiahnutý z internetu
a pripojenie na elektronický systém
automobilu. Za pár sekúnd si tak
možno nastaviť hodnotu, aká sa prá-
ve hodí. Medzi ďalšie a čoraz častejšie
podvody patrí zatajenie, že vozidlo je
predmetom exekúcie, neukončeného
lízingu alebo nesplateného úveru
predchádzajúcim majiteľom. Ak také-
to auto kúpite, problémy nenechajú
na seba dlho čakať.

Viete, ako končí väčšina ťažko havaro-
vaných vozidiel? Je to horúci tovar, po
ktorom je v súčasnosti veľký dopyt, naj-
mä po zvýšení registračných poplatkov.
Prečo? Jednoducho preto, lebo sú pre-
dávané spolu aj s originálnymi doklad-
mi. Páchatelia použijú doklady, VIN
a evidenčné čísla na legalizáciu iného,
kradnutého. Ako bonus im zostane
vrak, ktorý sa rozoberie na použiteľné
diely a plus k tomu poisťovňa nezried-
ka preplatí aj falošné faktúry z fingova-
nej opravy auta.

�� Existuje vôbec proti takejto legali-
zácii áut účinná ochrana?
Ako som už spomenul, hlavný prob -
lém spočíva v nedostatočnej fyzickej
kontrole identifikátorov vozidla pred
preregistráciou. Súčasná obhliadka na
dopravných inšpektorátoch sofistiko-
vané manipulácie neodhalí a ani nie
je na to určená. Jej úlohou je len ove-
riť zhodnosť VIN v doklade a na vo-
zidle, čo takmer vždy súhlasí, ale ma-
nipulácie s VIN, ktoré nie sú viditeľné
voľným okom, neodhalí. Tie odhalí
len fyzická kontrola originality identi-
fikátorov, ktorú je potrebné vykonať
ešte pred preregistráciou. Aj keď sa

krádežiam vozidiel nedá úplne zabrá-
niť, je potrebné, aby sa prijímali opat-
renia, ktoré obmedzia ich opätovnú
legalizáciu. 

�� S autami sú spojené aj iné formy
podvodov. Ktoré z nich dokáže odha-
liť kontrola originality?
Podvodné manipulácie s vozidlami sú
prudko narastajúcim javom. Keďže sa
výnosnejšie predáva mladšie a nehava-
rované auto, dochádza k falšovaniu je-
ho roku výroby, k zatajeniu opráv po

slovenka � 3

�� Prečo je  dôležité vedieť, že auto,
ktoré kupujeme z druhej ruky, je
„pravé“?
Ilegálny trh s kradnutými vozidlami
v EÚ predstavuje pre organizované sku-
piny páchateľov každoročne zisky vo
výške okolo 15 miliárd eur, pričom po-
čet odcudzených vozidiel má v posled-
ných rokoch globálne rastúci trend. Za
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Je vaše vozidlo 

Dátum na kontrolnej
nálepke kontroly
originality (KO) za
predným oknom
vozidla nevyjadruje
„platnosť do“, ako je
to v prípade
technických a emis -
ných kontrol, ale
oznamuje, kedy vozidlo absolvovalo KO. Nálepku KO dostane
len vozidlo spôsobilé na premávku na cestných komunikáciách 

IRIS IDENT, poverená technická služba
kontroly originality vozidiel, zabezpečuje
pravidelné školenia technikov KO.
Školiteľ R. Kavčiak meria minicheckom
hrúbku laku na vozidle

Overovanie údajov
o vozidle

prostredníctvom lupy Prístroj na
meranie

zmeny
štruktúry

materiálu
vozidla

a hrúbky laku

�

kradnuté?
Riaditeľ Ing. Róbert Zrubák opisuje, čo všetko

sa dá na webovej stránke nájsť o vozidle,
ktoré absolvovalo kontrolu originality

Ešte pred uzavretím zmluvy o kúpe vozidla si nechajte preveriť ori-
ginalitu vozidla:
� predídete tak sklamaniu, že auto pochádza z nelegálnych zdrojov
� dozviete sa, či nedošlo k manipulácii s odometrom, či auto nebolo ha-

varované, či vám predávajúci nezatajuje opravy, či auto nie je zabloko-
vané exekútorom a ďalšie informácie

� po kontrole originality je spôsobilé vozidlo označené kontrolnou nálep-
kou na prednom okne a je vystavený odborný posudok

� všetky relevantné informácie a podrobnosti o problematike nájdete na
www.ko.sk, kde si môžete aj bezplatne preveriť VIN svojho automobilu.

Rozhodnete sa kúpiť si auto. Celkom bežná situácia.
Nechcete nové, ale  vyhliadnete si  ho z „druhej
ruky“. Možno však neviete, že aj za zdanlivo
serióznym predajcom a stopercentnými dokladmi
od auta sa môžu skrývať  nečakané, a najmä
nepríjemné nástrahy. Napríklad také, že auto má
zmenenú identitu, je staršie, ako uvádzajú doklady, je
zložené z ukradnutých dielcov... Ako predísť
nepríjemnému, a najmä veľmi drahému
prekvapeniu? Aj o tom hovorí Róbert Zrubák, riaditeľ
spoločnosti IRIS IDENT.

ostatných päť rokov je celosvetovo za-
znamenaný viac ako dvojnásobný ná-
rast na približne 7,3 milióna ukradnu-
tých vozidiel ročne. Pre občanov, maji-
teľov vozidiel a potenciálnych kupcov,
prináša tento vývoj zvýšené riziká aj
v podobe kúpy kradnutého auta. Vo
väčšine prípadov sa vozidlá po odcu-
dzení buď rozoberú na lacné náhradné
diely, alebo sa kradnú za účelom opä-
tovnej registrácie a po nevyhnutnej ne-
legálnej zmene identity predávajú v cel-
ku ako nekradnuté. Zmeny identity sú
vykonané vysoko profesionálne, preto
laik nemá šancu na to prísť. Takto zme-
nené vozidlá sú potom bez problémov
preregistrované, neoprávnene zlegali-
zované a opätovne uvedené do pre-
mávky na cestách.  

�� Čo znamená zmena identity a pre-
čo k nej dochádza?

Vozidlo má výrobcom pridelené jedi-
nečné „rodné číslo“, takzvané VIN. Ak
dôjde ku krádeži vozidla, práve VIN je
v pátracích systémoch hlavným vyhľa-
dávacím parametrom. Keď ho na aute
alebo v dokladoch páchatelia zmenia,
s hľadaným VIN sa nikdy nestotožní.
Časom však polícia na základe rôznych
indícií môže vaše auto zaistiť a podrobiť
expertíznemu skúmaniu. Ak sa potvrdí
neoprávnená manipulácia s identitou,
o vozidlo väčšinou prídete. 

�� To je také jednoduché zmeniť iden-
titu auta? Ako je možné, že sa na to
nepríde?
Pred niekoľkými rokmi boli medzi su-
sednými krajinami, ktoré sú členmi Eu-
rópskej únie, zrušené hraničné kontro-
ly, čo umožnilo voľný pohyb kradnu-
tých vozidiel a ich nekontrolovateľný
prevoz aj na Slovensko. Predtým, ako sa

Počas kontroly originality sa neoveruje
len pravosť identifikátorov, dokladov, zá-
znam v evidencii vozidiel a výskyt v tu-
zemských a medzinárodných pátracích
systémoch, ale zaznamenáva sa aj stav
odometra, meria sa hrúbka povlakovej
vrstvy karosérie, ktorá odhalí skryté
opravy, overuje sa, či auto nie je pred-
metom exekúcie, atď. 

�� Má verejnosť prístup k týmto infor-
máciám? Kde si môžu overiť údaje
o kupovanom aute?
Výsledky z kontrol originality a ziste-
né relevantné skutočnosti vrátane fo-
todokumentácie sú prístupné bezplat-
ne prostredníctvom webovej stránky
www.ko.sk v časti overenie vozidla.
Odporúčam pozrieť si tieto informácie
ešte pred kúpou auta. Ak neabsolvo-
valo kontrolu originality, tak by ste to
mali od predajcu vyžadovať.    
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