
Príloha č. 5 
k vyhláške č. 138/2018 Z. z. 

POŽIADAVKY NA INŠTALÁCIU MONITOROVACIEHO ZÁZNAMOVÉHO 
ZARIADENIA 

(1) 
Monitorovacie záznamové zariadenie pracoviska emisnej kontroly je tvorené dvomi 
záznamovými zariadeniami (ďalej len „kamera“) na vytvorenie digitálneho videozáznamu (ďalej 
len „videozáznam“) a snímok vozidla pristaveného na stojisku, a to  

a) 
prednou kamerou na vytvorenie videozáznamu a snímky prednej časti vozidla stojaceho na 
stojisku,  

b) 
prehľadovou kamerou na vytvorenie videozáznamu a snímky ľavoboku a zadnej časti vozidla 
stojaceho na stojisku.  

(2) 
Predná kamera podľa odseku 1 písm. a) musí byť umiestnená prednostne na pravej strane stojiska 
v smere jazdy pristaveného vozidla tak, že umožňuje vytvoriť požadovaný videozáznam a snímku 
zaznamenávajúcu rovinu so šírkou a výškou najmenej 80 % rozmerov stojiska, kolmú na 
pozdĺžnu os stojiska v priestore určenom na snímanie (ďalej len „zóna snímania“).  

(3) 
Prehľadová kamera podľa odseku 1 písm. b) musí byť umiestnená tak, že umožňuje vytvoriť 
prehľadový videozáznam a snímky stojiska s vozidlom pristaveným do priestoru zóny snímania 
tak, že na videozázname je súčasne viditeľný ľavobok vozidla v priestore vodiča, zadná časť 
vozidla s vyústením výfukového potrubia, ak to konštrukcia vozidla a jeho rozmery umožňujú, a 
obrazovka zariadenia na meranie emisií.  

(4) 
Zónu snímania podľa odsekov 2 a 3 vyznačí dodávateľ monitorovacieho záznamového zariadenia 
a musí byť viditeľne vyznačená na podlahe nezmývateľnými čiarami kolmými na pozdĺžnu os 
stojiska.  

(5) 
Ak je pracovisko emisnej kontroly tvorené viacerými stojiskami, kamerami podľa odsekov 2 a 3 
musí byť vybavené každé stojisko.  

(6) 
Kamery podľa odsekov 2 a 3 musia byť umiestnené tak, že zaznamenávaný priestor stojiska nie je 
prekrytý žiadnymi pevnými prekážkami.  

(7) 
Kamery podľa odsekov 2 a 3 musia byť umiestnené a nastavené tak, že zhotovené snímky a 
videozáznam sú jasné, čitateľné a nie sú ovplyvnené nežiaducimi svetelnými podmienkami, 
napríklad protisvetlom.  

(8) 



Časť monitorovacieho záznamového zariadenia, ktorá zabezpečuje ukladanie videozáznamu a 
umožňuje export uložených údajov, musí byť umiestnená v uzamykateľnej skrinke.  

(9) 
Kamery musia byť umiestnené v minimálnej výške 2,5 m a upevnené tak, že ich nasmerovanie je 
stabilné a nie je ho možné meniť, napríklad dotykom ruky.  

(10) 
Kamery podľa odsekov 2 a 3 môžu byť umiestnené v priestore pracoviska emisnej kontroly aj 
mimo stojiska, pričom musí byť zabezpečené, aby spĺňali všetky požiadavky.  

(11) 
Okrem kamier podľa odseku 1 môže byť pracovisko emisnej kontroly vybavené aj kamerou 
monitorujúcou vonkajší priestor.  

(12) 
Kamera monitorujúca vonkajší priestor musí byť umiestnená vo výške 3,8 m až 4,2 m s takým 
nasmerovaním a priblížením, že kamera zaznamená na snímke celé vozidlo vrátane jeho 
motorového priestoru. Kamera monitorujúca vonkajší priestor musí byť umiestnená tak, že 
zaznamenávaný vonkajší priestor nie je prekrytý žiadnymi prekážkami.  

(13) 
Súčasťou monitorovacieho záznamového zariadenia sú tieto dokumenty od dodávateľa 
monitorovacieho záznamového zariadenia:  

a) 
vyhlásenie o zhode nainštalovaného monitorovacieho záznamového zariadenia so schváleným 
typom a požiadavkami tejto prílohy,  

b) 
zoznam komponentov nainštalovaného monitorovacieho záznamového zariadenia, 

c) 
výkres pôdorysu pracoviska emisnej kontroly so zaznačením 

1. 
miesta inštalácie komponentov monitorovacieho záznamového zariadenia spolu s ich 
pôdorysnými a výškovými kótami,  

2. 
polohy umiestnenia zariadenia na meranie emisií, 

3. 
polohy čiar ohraničujúcich zóny snímania. 

(14) 
Po nainštalovaní monitorovacieho záznamového zariadenia má technická služba od dodávateľa 
monitorovacieho záznamového zariadenia k dispozícii prístupové údaje do monitorovacieho 
záznamového zariadenia na činnosti podľa bodu 2.1.16 v časti B prílohy č. 1.  
 



(15) 
Požiadavky na inštaláciu monitorovacieho záznamového zariadenia sa nevzťahujú na 
monitorovacie záznamové zariadenie využívané na monitorovanie výkonu kalibrácie zariadení 
používaných pri emisnej kontrole v priestoroch odborne spôsobilej osoby na kalibráciu zariadení 
pri emisnej kontrole. 


