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Prínosy zavedenia monitorovacích záznamových 
zariadení 

•  Pre STK - prevencia nekalých konkurenčných praktík, dôkaz v 
prospech STK pri niektorých neopodstatnených sťažnostiach 
zákazníkov. 

•  Pre štátny odborný dozor (ŠOD) – efektívnejšie odhaľovanie 
prípadov nepoctivého vykonávania technických kontrol. 

•  Pre zákazníka STK - dôkaz v prospech zákazníka pri niektorých 
opodstatnených sťažnostiach na postup STK. 
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Projekt zavedenia monitorovacích záznamových 
zariadení 

•  Zavŕšením prác na projekte bola „ostrá“ skúšobná prevádzka na 
vybraných STK a PEK začiatkom roka 2010. Na všetkých 
pracoviskách sa skúšané systémy ukázali ako schopné 
praktického nasadenia. 

•  V roku 2009 MDVRR SR (vtedy MDPT SR) požiadalo poverené 
technické služby TESTEK a S-EKA o vypracovanie konceptu a 
technickej špecifikácie a Národnú asociáciu STK o preverenie 
možností praktickej realizácie. 
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Snímky zo skúšobnej prevádzky 

•  Snímky na vstupe a výstupe z kontrolnej linky STK 
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Príklad inštalácie monitorovacieho záznamového 
zariadenia na kontrolnej linke STK 
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Rozpoznanie evidenčného čísla vozidla 

•  V prípade poškodených alebo znečistených tabuliek s 
evidenčným číslom však nemusí byť evidenčné číslo rozpoznané 
správne. Toto nie je dôvodom na nespôsobilosť vozidla. 

•  Pri snímaní vozidiel vstupnou alebo výstupnou kamerou, 
monitorovacie záznamové zariadenie automaticky rozpoznáva 
evidenčné číslo vozidla a zasiela ho do informačného systému v 
textovej podobe. 

•  Pracovník štátnej správy bude mať možnosť zistiť prípady, pri 
ktorých nebolo evidenčné číslo správne rozpoznané. Náhľadom 
na snímku vozidla potom preverí, či dané vozidlo bolo správne 
nasnímané. 
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Dodávatelia 

• Overovať vhodnosť monitorovacích záznamových zariadení bude 
technická služba technickej kontroly vozidiel tak, ako aj pri 
ostatných technologických zariadeniach používaných pri TK. 

• Dodávateľom môže byť akýkoľvek subjekt, ktorý splní stanovené 
podmienky. 

•  Právomoc schvaľovať monitorovacie záznamové zariadenia bude 
mať MDVRR SR. Jedným z podkladov bude správa z overenia 
vhodnosti. 
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Termíny zavedenia monitorovacích záznamových 
zariadení 

•  Skúšobná prevádzka od 1.1.2012 do 30.6.2013. 

•  „Ostrá“ prevádzka od 1.7.2013. 

• Od 1.7.2013 nebudú môcť stanice technickej kontroly vykonávať 
technické kontroly bez nainštalovaného monitorovacieho 
záznamového zariadenia. 

•  Vybavenie staníc technickej kontroly monitorovacím záznamovým 
zariadením bude podliehať ministerstvom nariadenému overeniu 
plnenia podmienok. 
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Súčasný stav 

•  Postupne už prebiehajú inštalácie na niektorých STK. 

•  V súčasnosti má šesť dodávateľov schválené svoje monitorovacie 
záznamové zariadenia. 
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Koniec 

Ďakujem za pozornosť. 


