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MDVRR SR 
Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

 

Metodický pokyn č. 37/2012, 

na overenie vhodnosti monitorovacieho záznamového zariadenia  
používaného na monitorovanie stanice technickej kontroly 

doplnený metodickým pokynom č. 36/2014 účinným od 02.06.2014 
 

Článok I 
Predmet 

 
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) 

podľa § 99 písm. m), § 48 ods. 5 a § 48a 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“) v nadväznosti na § 45a vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií 
Slovenskej republiky 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 (ďalej len „vyhláška“) vydáva tento metodický 
pokyn na overenie vhodnosti monitorovacieho záznamového zariadenia používaného na monitorovanie stanice 
technickej kontroly (ďalej len „overenie vhodnosti“). 

 
Článok II 

Všeobecné ustanovenie 
 
(1)  Metodický pokyn ustanovuje postup overenia vhodnosti a požiadavky zamerané na prevádzkové vlastnosti 

monitorovacieho záznamového zariadenia v podmienkach stanice technickej kontroly (ďalej len „STK“).  

(2) Overenie vhodnosti podľa § 45a ods. 1 a 2 vyhlášky, osobitného predpisu1 a tohto metodického pokynu 
vykonáva overovateľ na základe § 30 ods. 1 písm. c) zákona. 

(3) Overenie vhodnosti začína dňom, v ktorom overovateľ zaevidoval žiadateľom podanú písomnú žiadosť 
podľa § 5 vyhlášky. Maximálna doba procesu overenia vhodnosti je 12 mesiacov, ak sa žiadateľ 
s overovateľom nedohodnú inak. 

 
Článok III 

Žiadosť o overenie vhodnosti monitorovacieho záznamového zariadenia  
 
(1) Písomná žiadosť, ktorú predkladá žiadateľ overovateľovi, musí okrem náležitostí podľa § 5 vyhlášky 

obsahovať: 
a) názov a presnú adresu pracoviska, na ktorom je funkčná vzorka monitorovacieho záznamového 

zariadenia nainštalovaná, 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, 

b) zoznam podstatných prvkov zostavy overovaného monitorovacieho záznamového zariadenia. 

(2) Technická dokumentácia, ktorá je podľa § 5 ods. 2 vyhlášky prílohou žiadosti, musí obsahovať: 
a) zoznam použitých komponentov zostaveného monitorovacieho záznamového zariadenia, vrátane 

ich technických a identifikačných údajov,  
b) stručný opis monitorovacieho záznamového zariadenia (návod na obsluhu a údržbu), ktorý zahŕňa: 

1. technickú špecifikáciu monitorovacieho záznamového zariadenia, vrátane zoznamu a 
charakteristiky jeho podstatných častí, ako i opisu spôsobu použitia (technický opis, základné 
technické údaje a princíp činnosti), 

2. opis ďalšieho príslušenstva monitorovacieho záznamového zariadenia, ak ho monitorovacie 
záznamové zariadenie obsahuje, 

3. opis zabezpečovania zaostrenia kamier, 
                                                        
1 Metodický pokyn č. 36/2012 upravujúci požiadavky pre monitorovacie záznamové zariadenia používané pri vykonávaní technických 
kontrol vozidiel 
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4. opis a označenie inštalovaného softvérového vybavenia, 
5. opis podstatných častí (vrátane schém), ktoré vyžadujú kontrolu a údržbu, 
6. opis spôsobu, rozsahu a lehôt údržby monitorovacieho zariadenia nevyhnutnej pre jeho 

správnu funkciu, 
7. odporúčané intervaly nastavovania a servisných prehliadok, ak sú dodávateľom alebo 

montážnikom odporúčané, 
c) názov a označenie softvérovej verzie, ak je ním monitorovacie záznamové zariadenie vybavené, 
d) výkres, v ktorom sú vyznačené a zakótované podstatné rozmery nainštalovaného monitorovacieho 

zariadenia, 
e) bloková schéma monitorovacieho záznamového zariadenia, 
f) vyhlásenie žiadateľa o tom, že monitorovacie zariadenie je schopné prevádzky podľa príslušných 

požiadaviek zákona a vyhlášky vo svetelných podmienkach zodpovedajúcich prostrediu kontrolnej 
linky STK, 

g) vyhlásenie žiadateľa o tom, že monitorovacie zariadenie je schopné spoľahlivej prevádzky 
v podmienkach zodpovedajúcich kontrolnej linke STK, 

h) čestné vyhlásenie žiadateľa o pravdivosti predložených informácií o monitorovacom záznamovom 
zariadení, 

i) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že v prípade zámeny podstatných komponentov monitorovacieho 
zariadenia podľa čl. 5 ods. 6 o tejto skutočnosti písomne upovedomí overovateľa, 

j) opis spôsobu zabezpečenia servisu a opravy monitorovacieho zariadenia v prípade poruchy alebo 
akejkoľvek nefunkčnosti monitorovacieho záznamového zariadenia v priebehu 24 hodín na 
ktorejkoľvek stanici technickej kontroly, na ktorej bude toto zariadenie namontované, 

k) vyhlásenie žiadateľa o tom, že je schopný zabezpečiť servis a opravu monitorovacieho zariadenia 
v prípade poruchy alebo akejkoľvek nefunkčnosti monitorovacieho záznamového zariadenia v priebehu 
24 hodín na ktorejkoľvek stanici technickej kontroly, na ktorej bude toto zariadenie namontované; 
súčasťou vyhlásenia musí byť aj zoznam subjektov, ktorí môžu opravy a servis monitorovacieho 
zariadenia vykonávať, ak sú opravy a servis vykonávané formou dodávok od iných podnikateľských 
subjektov. 

 

Ak je dokumentácia podľa písmena a) až k) v inom ako štátnom jazyku (s výnimkou českého jazyka), musí 
byť spolu s ňou dodaný aj preklad do štátneho jazyka. 

 
(3) 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. 

 
Článok IV 

Monitorovacie záznamové zariadenie  
 
Monitorovacie záznamové zariadenie musí plniť podmienky podľa prílohy č. 3a vyhlášky a podľa osobitného 
predpisu1.  

 
Článok V 

Overenie vhodnosti monitorovacieho záznamového zariadenia 
 
(1) Overenie vhodnosti monitorovacieho záznamového zariadenia pozostáva zo: 

a) zaevidovania žiadosti, 
b) posúdenia rozsahu a kompletnosti predloženej žiadosti vrátane príloh, 
c) skúšky funkčnosti monitorovacieho záznamového zariadenia, 
d) prevádzkovej skúšky monitorovacieho záznamového zariadenia. 

(2) Zaevidovanie žiadosti sa vykoná bežným postupom v internej evidencii došlej pošty overovateľa. 
Overovateľ žiadateľovi písomne potvrdí zaevidovanie žiadosti.  

(3) Posúdenie rozsahu a kompletnosti predloženej žiadosti vrátane príloh sa vykoná porovnaním žiadosti 
s požiadavkami uvedenými v § 5 vyhlášky a v Čl. III.  
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(4) Skúška funkčnosti monitorovacieho záznamového zariadenia pozostáva  

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

(5) Prevádzkovou skúškou sa zisťujú prevádzkové a užívateľské vlastnosti monitorovacieho záznamového 
zariadenia a jeho spoľahlivosť pri používaní v podmienkach charakteristických pre STK. Podmienky, pri 
ktorých sa vhodnosť monitorovacieho záznamového zariadenia overuje, sa dokumentujú v písomnom 
zázname z prevádzkovej skúšky. Ak sa počas skúšky vyskytnú poruchy alebo nedostatky, ktoré nie je 
možné okamžite odstrániť, úmerne sa predlžuje dĺžka trvania skúšky. Prevádzková skúška sa vykonáva na 
nainštalovanom monitorovacom záznamovom zariadení v rôznych prevádzkových podmienkach vrátane 
okrajových, kde sa overuje reakcia monitorovacieho záznamového zariadenia na rôzne svetelné podmienky, 
rôznosť umiestnenia evidenčného čísla na vozidle (umiestnenie evidenčného čísla na vozidle však musí byť 
v súlade s vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o 
cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), negatívne vplyvy 
doplnkov umiestnených na vozidle a pod.  

(6) Po schválení zostavy monitorovacieho záznamového zariadenia je možné v rámci servisu a údržby 
podstatné prvky (kamera a čítačka čiarového kódu) nahradiť novými s rovnakými alebo vyššími 
technickými parametrami pri zachovaní požadovanej funkcionality celej zostavy monitorovacieho 
záznamového zariadenia podľa osobitného predpisu1. 

(7) Opätovné overenie vhodnosti monitorovacieho záznamového zariadenia sa vykonáva na účel predĺženia 
platnosti schválenia vhodnosti monitorovacieho záznamového zariadenia v čiastočnom rozsahu podľa ods. 1 
písm. a), b), c), pričom sa do úvahy berú aj poznatky z prevádzky tohto zariadenia v predchádzajúcom 
období. 

 
Článok VI 

Správa o overení vhodnosti monitorovacieho záznamového zariadenia 
 
(1) O výsledku overenia alebo opätovného overenia vhodnosti monitorovacieho záznamového zariadenia sa 

vypracuje správa o overení alebo opätovnom overení vhodnosti monitorovacieho záznamového zariadenia, 
ktorá okrem náležitostí uvedených v § 5 vyhlášky obsahuje podrobný zoznam komponentov tvoriacich 
overovanú zostavu monitorovacieho záznamového zariadenia. 

(2) Ak sa preukáže, že správa o overení alebo opätovnom overení vhodnosti monitorovacieho záznamového 
zariadenia bola vydaná na základe nepravdivých informácií poskytnutých žiadateľom, potom stratí 
platnosť.  Overovateľ toto zistenie bezodkladne oznámi schvaľovaciemu orgánu podľa § 99 zákona. 

(3)  Vzor správy o overení vhodnosti monitorovacieho záznamového zariadenia je v prílohe č. 1. Vzhľad správy 
o opätovnom overení vhodnosti monitorovacieho záznamového zariadenia je obdobný. 

 
Článok VII 
Účinnosť 

 
Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť dňa 1. augusta 2012. 

Mgr. Michal Halabica, v.r. 
generálny riaditeľ



 

Príloha č. 1 k metodickému pokynu č. 37/2012 
V Z O R 

 

TESTEK, s.r.o., Plachého 14, 841 02 Bratislava 
IČO: 35 914 114, IČ DPH: SK2021922694, DIČ: 2021922694 

 
 
 
Spoločnosť TESTEK, s.r.o., Plachého 14, 841 02 Bratislava, IČO: 35 914 114, ako poverená technická 
služba technickej kontroly vozidiel podľa § 25 ods. 1 písm. b) 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“), vydáva v zmysle § 36a ods. 3 vyhlášky MDPT SR 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 (ďalej len „vyhláška“)    
 

správu o overení vhodnosti monitorovacieho záznamového zariadenia na jeho použitie 
pri vykonávaní technických kontrol vozidiel č. XXX 

 
žiadateľovi o overenie .................. 
 
 
 
Spoločnosť TESTEK, s.r.o. vykonala v zmysle § 30 ods. 1 písm. c) zákona overenie vhodnosti monitorovacieho 
záznamového zariadenia, skladajúceho sa z komponentov ......................., s typom softvérovej verzie 
......................., preverením plnenia jednotlivých požiadaviek stanovených metodickým pokynom MDVRR SR 
č. .............   a dospela k záveru, že  zostava monitorovacieho záznamového zariadenia pri nasledovných 
podmienkach montáže ....................................,  
  

je vhodná  
 

na použitie pri vykonávaní technických kontrol vozidiel ako výbava v zmysle § 34 ods. 2 písm. u) a ods. 5 písm. 
z)  vyhlášky. 
 

 

  
 
 
meno, priezvisko a podpis zamestnanca, ktorý vykonal overenie 
   

  

meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu spoločnosti 
 
 
 
odtlačok pečiatky 
 
 
 
 
 
 
Prílohy: 
 


