
 

 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 

Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií  

 

 

Metodický pokyn č. 36/2014, 

ktorým sa mení a dopĺňa Metodický pokyn č. 37/2012 zo dňa 01.08.2012, na overenie vhodnosti 

monitorovacieho záznamového zariadenia používaného na monitorovanie stanice technickej kontroly 

 
Článok I 

 
Metodický pokyn č. 37/2012, na overenie vhodnosti monitorovacieho záznamového zariadenia 

používaného na monitorovanie stanice technickej kontroly sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. V článku III ods. 1 písm. a), na konci textu, sa vkladajú slová „pričom pracovisko musí zodpovedať STK 

určenej na kontrolu všetkých kategórií vozidiel s  najmenej dvoma kontrolnými linkami vzájomne 

usporiadanými tak, aby bol umožnený pohyb vozidiel medzi kontrolnými linkami (tzv. „kríženie“); požiadavka 

na najmenší počet kontrolných liniek nemusí byť splnená, ak je na účel overenia vhodnosti možné simulovať 

prítomnosť monitorovacieho záznamového zariadenia na druhej kontrolnej linke zdvojenou montážou jeho 

komponentov,“. 

2. V článku III sa dopĺňa nový odsek 3, ktorý znie: 

„Pri opätovnom overení vhodnosti monitorovacieho záznamového zariadenia podľa čl. V ods. 7 sa na písomnú 

žiadosť predkladanú overovateľovi žiadateľom vzťahujú požiadavky ods. 1 a na technickú dokumentáciu, ktorá 

je jej súčasťou, požiadavky ods. 2 písm. g) a h). Technická dokumentácia musí okrem toho obsahovať aj čestné 

vyhlásenie žiadateľa o tom, že sa monitorovacie záznamové zariadenie zhoduje s pôvodne schváleným. Ak bolo 

monitorovacie záznamové zariadenie oproti schválenému zmenené podľa čl. V ods. 6, predkladá žiadateľ 

technickú dokumentáciu podľa ods. 2 v rozsahu zodpovedajúcom vykonaným zmenám.“ 

3. Článok V odsek 4 znie: 

„Skúška funkčnosti monitorovacieho záznamového zariadenia pozostáva: 

a) v prípade overenia vhodnosti monitorovacieho záznamového zariadenia z kontroly prenesenia aspoň 40 

snímok rôznych kategórií vozidiel vyhotovených na STK do automatizovaného informačného systému 

technickej kontroly vozidiel (ďalej len „AIS TK“), 

b) v prípade opätovného overenia vhodnosti podľa čl. V ods. 7 z kontroly prenesenia snímok aspoň 250 

rôznych kategórií vozidiel vyhotovených na STK do AIS TK v priebehu 14 dní od začiatku opätovného 

overenia vhodnosti; ak v priebehu tejto doby nie je možné dosiahnuť uvedený minimálny počet snímaných 

vozidiel, môžu byť na účel opätovného overenia vhodnosti použité snímky uložené v AIS TK, ktoré boli 

zhotovené v období bezprostredne pred začiatkom opätovného overenia vhodnosti. 



 

 

Pri skúške funkčnosti musí byť riadne rozpoznaných a do textového reťazca prevedených minimálne 85% 

evidenčných čísiel vozidiel z týchto snímok. Na miestach snímania vstupnou a výstupnou kamerou, prípadne 

vonkajšou kamerou, musí byť vyznačená hranica pristavenia vozidla, ktorá musí byť viditeľná na snímkach. 

Vyznačenie hranice pristavenia môže byť namaľované alebo nalepené na podlahe kontrolnej linky alebo 

vozovke. Podrobnosti o nastavení informačného toku spresní overovateľ pred overením vhodnosti.“ 

4. V článku VI odseku 1 sa za slová „O výsledku overenia“ vkladajú slová „alebo opätovného overenia“ a za 

slová „vypracuje správa o overení“ vkladajú slová „alebo opätovnom overení“. 

5. V článku VI odseku 2 sa za slová „Ak sa preukáže, že správa o overení“ vkladajú slová „alebo opätovnom 

overení“.  

6. V článku VI odseku 3 sa na konci pripája táto veta: „Vzhľad správy o opätovnom overení vhodnosti 

monitorovacieho záznamového zariadenia je obdobný.“. 

 

Článok II 

 

Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť dňa 2.6.2014. 

 

 

Mgr. Michal Halabica, v. r. 

generálny riaditeľ 

 


