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1 Termíny, definície a skratky 

akreditované kalibračné laboratórium laboratórium, ktorému bola udelená akreditácia na výkon 
kalibrácie v rozsahu stanovenom v prílohe k osvedčeniu 
o akreditácii 

AO autorizovaná osoba 

autorizácia oprávnenie na výkon overovania určených meradiel 
alebo výkon úradného merania 

autorizovaná činnosť činnosť, ktorá je predmetom autorizácie 

autorizačné požiadavky požiadavky podľa § 33 ods. 1 a 2 zákona o metrológii 

doklad o spôsobilosti doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie podľa § 29 
zákona o metrológii 

etalón meradlo určené na realizáciu definície veličiny s 
ustanovenou hodnotou veličiny a priradenou neistotou 
merania, používané ako referencia 

kontrola  kontrola splnenia autorizačných požiadaviek 

MD metrologický dozor 

meradlo materializovaná miera alebo zariadenie používané  
na realizáciu meraní, samostatné alebo v spojení  
s jedným prídavným zariadením alebo s viacerými 
prídavnými zariadeniami, 

MP Metodický postup XX o autorizácii na výkon overovania 
určených meradiel a výkon úradného merania 

metrologické pracovisko miesto vykonávania činnosti, ktorá je predmetom 
autorizácie 

normatívne dokumenty Medzinárodné odporúčania, dokumenty, pokyny, 
slovníky a iné materiály publikované OIML 

NR SR Národná rada Slovenskej republiky 

Obchodný zákonník  zákon č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov 

OIML Medzinárodná organizácia pre legálnu metrológiu 

overovacia značka značka určená na potvrdenie, že určené meradlo 
vyhovelo pri overení 

posudzovateľ Slovenská legálna metrológia, n. o. alebo Slovenský 
metrologický ústav 

schválenie typu potvrdenie, že typ určeného meradla vyhovuje svojimi 
technickými charakteristikami, metrologickými 
charakteristikami a konštrukčným vyhotovením 
požiadavkám na druh určeného meradla. 

SLM Slovenská legálna metrológia, n. o. 

SMI Slovenský metrologický inšpektorát 

SMÚ Slovenský metrologický ústav 
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SNAS Slovenská národná akreditačná služba 

správny poriadok zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) v znení neskorších predpisov 

STN slovenská technická norma 

STN EN ISO/IEC 17025 STN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky  
na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií 
(ISO/IEC 17025) (01 5253) 

ÚNMS SR  Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo 
Slovenskej republiky 

určené meradlo meradlo určené na povinnú metrologickú kontrolu  
alebo na posúdenie zhody 

vyhláška vyhláška ÚNMS SR č. 161/2019 Z. z. o meradlách  
a metrologickej kontrole 

výkon kontroly výkon kontroly splnenia autorizačných požiadaviek podľa 
§ 34 zákona o metrológii na mieste u žiadateľa  
o autorizáciu 

zákon o akreditácii zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov 
posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 

zákon o e-Governmente zákon  č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu 
pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení 
neskorších predpisov 

zákon o kontrole zákon NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe 
v znení neskorších predpisov 

zákon o metrológii zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov 

zákon o správnych poplatkoch zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 
v znení neskorších predpisov 

zodpovedný zástupca osoba, ktorá je zodpovedná za činnosť, ktorá je 
predmetom autorizácie a má doklad o spôsobilosti   

žiadateľ o autorizáciu podnikateľ alebo iná právnická osoba, ktorá žiada 
o autorizáciu podľa § 32 zákona o metrológii 
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2 Úvod 

ÚNMS SR vydáva tento MP podľa § 30 ods. 2 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády 
a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 505/2009 Z. z. a podľa § 4 písm. f) a § 34 
ods. 8 zákona o metrológii s cieľom zabezpečiť rovnaký postup pri vydávaní rozhodnutí  
o autorizácii žiadateľom o autorizáciu na výkon overovania určených meradiel alebo výkon 
úradného merania a poskytnúť žiadateľom o autorizáciu návod na splnenie autorizačných 
požiadaviek pre udelenie autorizácie na výkon overovania určených meradiel alebo výkon 
úradného merania. 
 
Tento MP upravuje podrobnosti o výkone kontroly splnenia autorizačných požiadaviek podľa § 4 
písm. l) zákona o metrológii na účel výkonu overovania určených meradiel alebo výkonu úradného 
merania podľa § 31 až 40 zákona o metrológii. 

 
Podľa tohto MP postupujú ÚNMS SR, SMÚ, SLM, SMI, SNAS, žiadatelia o autorizáciu 
a autorizované osoby. 
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3 Predmet a rozsah autorizácie 
 
3.1 Predmet autorizácie 

Autorizácia je udelenie oprávnenia na výkon overovania určených meradiel alebo na výkon 
úradného merania. Autorizácia sa podľa § 31 ods. 3 zákona o metrológii neudeľuje na výkon 
overovania druhov určených meradiel, ktoré sa používajú podľa § 11 ods. 1 písm. a) zákona 
o metrológii pri meraniach, ktoré súvisia s platbami, okrem záznamových zariadení v cestnej 
doprave a určených meradiel používaných na meranie množstva vody, plynu, elektrickej energie a 
tepla a podľa § 26 ods. 6 zákona o metrológii na prvotné overenie určeného meradla vo viacerých 
etapách alebo na prvotné overenie určeného meradla, ktoré nepodlieha schváleniu typu. 
 
3.2 Rozsah autorizácie 

3.2.1 
Pod rozsahom autorizácie sa rozumie najmä: 

a) druh overovaných určených meradiel podľa prílohy č. 1 vyhlášky alebo druh úradného 
merania, 

b) merací rozsah overovaných určených meradiel alebo merací rozsah úradného merania, 
c) rozšírená neistota merania, 
d) používaná meracia metóda, 
e) ostatné špecifikácie overovania určených meradiel alebo úradného merania. 

 
3.2.2 
Rozsah autorizácie s uvedením technických špecifikácií autorizovanej činnosti uvedie ÚNMS SR  
v rozhodnutí o autorizácii podľa § 35 ods. 5 písm. f) zákona o metrológii.  
 
4 Autorizačné požiadavky 
 
4.1 
Na výkon overovania určených meradiel alebo na výkon úradného merania môže byť autorizovaný 
žiadateľ o autorizáciu, ktorý má na činnosť, ktorá je predmetom autorizácie vytvorené požadované 
organizačné, technické, priestorové a personálne podmienky, má vybudovaný zodpovedajúci 
systém kvality podľa STN EN ISO/IEC 17025 alebo iného porovnateľného systému kvality a je 
schopný trvalo plniť určené autorizačné požiadavky. Plnenie týchto autorizačných požiadaviek  
sa kontroluje pred udelením autorizácie a po celý čas platnosti autorizácie. Plnenie autorizačných 
požiadaviek pred udelením autorizácie kontroluje ÚNMS SR a po celý čas platnosti autorizácie 
kontroluje ÚNMS SR a SMI. 
 
4.2 
ÚNMS SR autorizuje žiadateľa o autorizáciu, ktorý: 

1. vlastní technické vybavenie na výkon činnosti, ktorá je predmetom autorizácie 

Žiadateľ o autorizáciu musí preukázať: 

a) vlastníctvo a vhodnosť technického zariadenia (etalóny, meradlá, meracie zariadenia, 
referenčné materiály, softvéry a iné) na výkon činnosti, ktorá je predmetom autorizácie. 

Hodnotí sa splnenie autorizačnej požiadavky, najmä:  

a) kompletnosť vybavenia žiadateľa o autorizáciu technickým zariadením vrátane použitého 
softvéru a dokumentácie (označenie, návody, záznamy k zariadeniam alebo softvérom, 
korekčné faktory a iné), 
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b) vhodnosť technických parametrov technického zariadenia (meracie rozsahy, presnosť, 
súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými normami  
alebo normatívnymi dokumentmi), 

c) vlastníctvo technického vybavenia (faktúra alebo iný doklad preukazujúci vlastníctvo 
technického vybavenia). 

 
2. má vhodné priestory s podmienkami zabezpečujúcimi výkon činnosti, ktorá je 

predmetom autorizácie 

Žiadateľ o autorizáciu musí preukázať: 

a) vhodnosť priestorov, ktoré vlastní alebo užíva; priestory musia preukázateľne spĺňať 
podmienky potrebné na výkon autorizovanej činnosti. 

Hodnotí sa splnenie autorizačnej požiadavky, najmä: 

a) vlastníctvo alebo užívacie právo k priestorom na výkon autorizovanej činnosti (list 
vlastníctva, nájomná zmluva),   

b) splnenie technických, technologických a rozmerových požiadaviek na priestory  
a podmienok prostredia z hľadiska zabezpečenia požadovaných podmienok a možnosti 
vplyvu na požadovanú kvalitu výsledkov skúšok: 

I. zdokumentovanie požiadaviek (podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, 
technických noriem alebo normatívnych dokumentov), 

II. preukázanie spôsobu zabezpečenia podmienok prostredia,  
III. monitorovanie, regulovanie a záznamy podmienok prostredia, 

c) kontrola prístupu a používania priestorov z hľadiska možnosti vplyvu na výsledky meraní. 
 
3. má preukázateľne zabezpečenú nadväznosť používaných etalónov a meradiel 

Žiadateľ o autorizáciu musí preukázať: 

a) metrologickú nadväznosť používaných etalónov a meradiel. 

Hodnotí sa splnenie autorizačnej požiadavky, najmä: 

a) vhodnosť používaných etalónov, certifikovaných referenčných materiálov a meradiel  
na výkon autorizovanej činnosti (meracie rozsahy, triedy presnosti, neistoty a iné), 

b) program a postup kalibrácie a overovania používaných etalónov a meradiel vrátane 
intervalov kalibrácie a overovania, 

c) doklady o metrologickej nadväznosti používaných etalónov, certifikovaných referenčných 
materiálov a meradiel (existencia certifikátov o kalibrácii alebo  dokladov o overení)  
a kompetentnosť a metrologická spôsobilosť laboratórií, ktoré zabezpečujú metrologickú 
nadväznosť používaných etalónov a meradiel. Za preukázateľnú metrologickú nadväznosť 
používaných etalónov a meradiel sa považuje metrologická nadväznosť na etalóny SMÚ, 
SLM alebo akreditovaných kalibračných laboratórií (v odôvodnených prípadoch môže 
ÚNMS SR uznať doklady o nadväznosti používaných etalónov, certifikovaných 
referenčných materiálov a meradiel aj od iných laboratórií), 

d) opis pravidelných interných kontrol etalónov, certifikovaných referenčných materiálov 
a meradiel v období medzi kalibráciami alebo overením, vrátane intervalov kontrol. 

 
4. má v čase podania žiadosti o autorizáciu na výkon overovania určeného meradla 

akreditáciu podľa zákona o akreditácii v oblasti a rozsahu, ktorá je predmetom žiadosti  
o autorizáciu na výkon overovania určeného meradla, pričom akreditácia musí byť 
platná počas platnosti rozhodnutia o autorizácii 
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Žiadateľ o autorizáciu musí: 

a) predložiť osvedčenie o akreditácii vydané SNAS, ktoré obsahuje údaj, že ide o akreditáciu  
na účel autorizácie na výkon overovania určených meradiel podľa zákona o metrológii, 
druh určených meradiel podľa prílohy č. 1 vyhlášky, merací rozsah overovaných určených 
meradiel, neistoty merania, zavedené metódy a ostatné špecifikácie minimálne v oblasti 
a rozsahu, ktorá je predmetom žiadosti o autorizáciu. 

Hodnotí sa splnenie autorizačnej požiadavky:  

a) či predmet a rozsah osvedčenia o akreditácii zodpovedá predmetu a rozsahu žiadosti  
o autorizáciu na výkon overovania určených meradiel. 

 
5. zamestnáva zodpovedného zástupcu alebo je sám zodpovedným zástupcom, ktorý má 

spôsobilosť v oblasti metrológie podľa § 29 zákona o metrológii; táto osoba môže byť 
zodpovedným zástupcom najviac pre jednu autorizovanú osobu 

Žiadateľ o autorizáciu musí preukázať: 

a) zamestnávanie zodpovedného zástupcu; zodpovedný zástupca musí mať so žiadateľom 
uzavretú pracovnú zmluvu, ak sám nie je zodpovedným zástupcom (v prípade žiadateľa – 
fyzická osoba – podnikateľ); žiadateľ môže mať aj viacerých zodpovedných zástupcov 
v prípade, ak žiada o autorizáciu na viacej veličín (v tomto prípade môže mať na každú 
veličinu jedného zodpovedného zástupcu), 

b) že zodpovedný zástupca má doklad o spôsobilosti pre zodpovedného zástupcu v rozsahu 
žiadosti o autorizáciu, 

c) že zodpovedný zástupca nie je zodpovedným zástupcom inej AO, 
d) že zodpovedný zástupca nebude vykonávať overovanie určených meradiel alebo úradné 

meranie. 
 
Hodnotí sa splnenie autorizačnej požiadavky, najmä:  

a) popis pracovnej činnosti zodpovedného zástupcu v zmysle zákona o metrológii,  
ktorý obsahuje všetky oprávnenia, povinnosti a ostatné aspekty zabezpečujúce činnosť 
zodpovedného zástupcu. 

 
6. zamestnáva na vykonávanie činnosti, ktorá je predmetom autorizácie, ďalšiu fyzickú 

osobu, ktorá má spôsobilosť v oblasti metrológie podľa § 29 zákona o metrológii 

Žiadateľ o autorizáciu musí preukázať: 

a) zamestnávanie ďalšej fyzickej osoby na vykonávanie autorizovanej činnosti, ktorá má 
doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie na odborné vykonávanie činnosti v rozsahu 
žiadosti o autorizáciu. 

 
Hodnotí sa splnenie autorizačnej požiadavky, najmä:  

a) popisy pracovnej činnosti a záznamy o oprávneniach zamestnancov na činnosť, 
b) zabezpečenie obsluhy technického vybavenia len oprávnenými pracovníkmi, plán 

vzdelávania,   vrátane zaškolenia nových zamestnancov. 
 
7. má vytvorený, fungujúci a dokumentovaný systém práce, ktorý zabezpečuje trvalé 

dodržiavanie určených pracovných postupov pri vykonávaní činnosti, ktorá je 
predmetom autorizácie a ktorý musí zodpovedať požiadavkám na riadenie kvality  
podľa STN EN ISO/IEC 17025 alebo iného porovnateľného systému kvality 
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Žiadateľ o autorizáciu musí preukázať: 

a) existenciu dokumentácie na riadenie kvality s uvedením presného rozsahu autorizácie 
(druh overovaných určených meradiel podľa položky prílohy  č. 1 vyhlášky, merací rozsah, 
rozšírená neistota, zavedená metóda overovania, označenie a názov pracovného postupu, 
ostatné špecifikácie a iné) s tabuľkou odkazov na miesta (doklady, kapitoly, články, odseky)  
v dokumentácii, kde sa popisuje splnenie požiadavky STN EN ISO/IEC 17025 alebo iného 
porovnateľného systému kvality, 

b) pracovný postup, v ktorom sú presne popísané jednotlivé etapy činnosti, ktorá je 
predmetom autorizácie pre jednotlivé druhy a typy meradiel a meraní, 

c) existenciu dokumentácie, ktorá obsahuje bilancie neistôt merania. 
 
Hodnotí sa splnenie autorizačnej požiadavky, najmä: 

a) úplnosť a vhodnosť dokumentácie na riadenie kvality s dôrazom na popis plnenia 
požiadaviek STN EN ISO/IEC 17025 alebo iného porovnateľného systému kvality, 

b) popis systému riadenia (vedúci a odborní pracovníci, organizácia a riadenie pracoviska, 
politika kvality, zodpovedný pracovník za riadenie kvality a jeho právomoci a povinnosti, 
doklad o oboznámení sa so systémom riadenia a jeho dodržiavaním, ucelenosť systému 
riadenia a iné), 

c) postup pri riadení dokumentácie (schvaľovanie,  vydávanie, označovanie, vykonávanie 
zmien  a iné) vrátane zodpovedností pracovníkov, 

d) postupy na evidenciu a manipuláciu s overovacími značkami, plombovacími kliešťami 
a pečiatkou AO vrátane zodpovednosti pracovníkov za manipuláciu s overovacími 
značkami, plombovacími kliešťami a pečiatkou AO,  

e) postupy na bezpečnú manipuláciu, prenášanie, uloženie a používanie etalónov a meradiel 
(vrátane zabezpečenia pred zmenou technických a metrologických charakteristík),  

f) postupy na bezpečnú manipuláciu, prenášanie, uloženie a používanie overovaných 
meradiel, ktoré sú predmetom autorizovanej činnosti,  

g) postup na preskúmanie požiadaviek a zmlúv, podmienky spolupráce so zákazníkom, 
h) nakupovanie služieb a dodávok, skúšky potrebné na výkon činnosti, ktorá je predmetom 

autorizácie - skúšky pri overovaní a vlastnom úradnom meraní nemôžu byť predmetom 
subdodávok,  

i) služby zákazníkovi (spolupráca, monitorovanie poskytovaných činností, spätná väzba            
od zákazníkov a iné), 

j) postup na riešenie sťažností a reklamácií, 
k) riadenie nezhodnej práce (postupy, ktoré budú použité, ak podmienky pri skúškach 

ohrozujú výsledky skúšok a nie sú v súlade s požiadavkami všeobecne záväzných 
právnych predpisov, technických noriem alebo normatívnych dokumentov, vrátane  
ich opakovania a iné), 

l) zlepšovanie, nápravná a preventívna činnosť (výber, zavedenie, monitorovanie a iné), 
m) riadenie záznamov o kvalite (spôsob vedenia, uchovávania a ochrany všetkých záznamov 

súvisiacich s overovaním alebo úradným meraním vrátane elektronických záznamov, 
opravy v záznamoch, vzory technických záznamov a iné); záznamy o kvalite sa uchovávajú 
počas času platnosti overenia určeného meradla a vydávané doklady o overení alebo 
doklady o úradnom meraní sa uchovávajú podľa § 41 ods. 1 písm. g) zákona o metrológii, 

n) interné audity (spôsob kontroly zamestnancov pri výkone činnosti, plánovanie, 
vykonávanie, zaznamenávanie zistení a iné) a preskúmanie vedením pracoviska (prvky 
preskúmania, zaznamenávanie zistení, využitie výsledkov a iné), 

o) úplnosť, vhodnosť a zrozumiteľnosť pracovného postupu autorizovanej činnosti s uvedením 
metód merania a neistôt pre jednotlivé druhy určených meradiel a meraní,  

p) validácia použitých metód a výpočtov, 
q) zabezpečenie kvality výsledkov činností, ktoré sú predmetom autorizácie, 
r) oznamovanie výsledkov činností, ktoré sú predmetom autorizácie (certifikáty, protokoly,  

ich obsah, vzory a iné). 
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8. je schopný organizačne zabezpečiť nestrannosť výkonu činnosti, ktorá je predmetom 
autorizácie, objektivitu a nestrannosť kontrolných úkonov, vecnosť a nestrannosť 
vypracúvaných protokolov zo strany vedúcich zamestnancov a ostatných 
zamestnancov 

Žiadateľ o autorizáciu musí predložiť: 

a) čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu o nestrannosti, objektivite a nestrannosti 
kontrolných úkonov, vecnosti a nestrannosti vypracúvaných protokolov. 

Hodnotí sa splnenie autorizačnej požiadavky, najmä: 

a) zodpovednosť, právomoci a vzájomné vzťahy všetkých pracovníkov (vedúcich  
a odborných) vrátane zdrojov potrebných na výkon ich činnosti,  

b) nestrannosť výkonu činnosti, objektivita a nezaujatosť kontrolných úkonov, vecnosť                  
a nestrannosť vypracúvaných protokolov. 

 
9. má na výkon činnosti, ktorá je predmetom autorizácie, vyčlenenú samostatnú 

organizačnú jednotku, ktorá je pri výkone autorizovanej činnosti nestranná, nezaujatá  
a objektívna; AO a zamestnanci AO zainteresovaní na úlohách, ktoré súvisia  
s overovaním určeného meradla, nesmú byť konštruktérmi, výrobcami, dodávateľmi, 
montážnikmi, opravármi alebo používateľmi nimi overovaného určeného meradla ani ich 
oprávnenými zástupcami a nesmú byť priamo alebo nepriamo zainteresovaní  
na projektovaní, výrobe, marketingu, oprave, kontrole, predaji alebo na údržbe  
tohto určeného meradla a nesmú zastupovať strany, ktoré sa angažujú v týchto 
aktivitách 

Žiadateľ o autorizáciu musí predložiť: 

a) čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu o nestrannosti, objektivite a nestrannosti 
zamestnancov žiadateľa. 

Hodnotí sa splnenie autorizačnej požiadavky, najmä: 

a) postavenie metrologického pracoviska v organizačnej štruktúre je také, že AO má na výkon 
činnosti, ktorá je predmetom autorizácie, vyčlenenú samostatnú organizačnú jednotku, 
ktorá je pri výkone autorizovanej činnosti nestranná, nezaujatá a objektívna, 

b) zodpovednosť, právomoci a vzájomné vzťahy všetkých pracovníkov (vedúcich  
a odborných) vrátane zdrojov potrebných na výkon ich činnosti,  

c) nestrannosť výkonu činnosti, objektivita a nezaujatosť kontrolných úkonov, vecnosť                  
a nestrannosť vypracúvaných protokolov, 

d) opatrenia zabezpečujúce, aby pracovníci metrologického pracoviska boli nezávislí  
od akýchkoľvek interných a externých obchodných, finančných alebo iných tlakov  
a vplyvov, odmeňovanie nesmie závisieť od množstva alebo od výsledkov týchto výkonov. 

 
10. je schopný zabezpečiť ochranu údajov, ktoré sú obchodným tajomstvom a údajov,  

ktoré by sa mohli zneužiť 

Žiadateľ o autorizáciu musí predložiť: 

a) čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu o ochrane údajov, ktoré sú obchodným tajomstvom 
a údajov, ktoré by sa mohli zneužiť.  

Hodnotí sa splnenie autorizačnej požiadavky, najmä: 

a) splnenie opatrení zabezpečujúcich ochranu dôverných informácií a vlastníckych práv 
zákazníkov: 

I. záväzok o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií, 
II. záväzok zamestnanca o ochrane osobných údajov zákazníka, 
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III. postupy na ochranu elektronického ukladania a prenosu údajov.  
 
11. je schopný prijímať nestranné rozhodnutia vo vzťahu k záujmom výrobcov, opravárov   

a iných subjektov, ktoré by mohli mať z určitého výsledku jej činnosti prospech 

Žiadateľ o autorizáciu musí predložiť: 

a) čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu o schopnosti prijímať nestranné rozhodnutia  
vo vzťahu k záujmom výrobcov, opravárov a iných subjektov.  

Hodnotí sa splnenie autorizačnej požiadavky, najmä: 

a) overenie v obchodnom registri, živnostenskom registri či žiadateľ a jeho zamestnanci 
nevykonávajú činnosti, ktoré sú v rozpore s činnosťami, ktoré sú predmetom autorizácie, 

b) kapitálové a majetkové prepojenie na výrobcov, opravárov a iné subjekty, ktoré by mohli 
mať   z určitého výsledku činnosti autorizovanej osoby prospech, žiadateľ musí byť  
v rozsahu požadovanej autorizácie treťou nezávislou stranou, nezávislou od svojich 
zákazníkov a všetkých ostatných zúčastnených strán, 

c) či žiadateľ a jeho zamestnanci zainteresovaní na úlohách súvisiacich s overovaním 
určených meradiel: 

I. nie sú konštruktérmi, výrobcami, dodávateľmi, montážnikmi, opravármi  
alebo používateľmi nimi overovaných meradiel ani ich oprávnenými zástupcami, 

II. nie sú priamo, či nepriamo zainteresovaní na projektovaní, výrobe, marketingu, 
oprave alebo údržbe týchto meradiel,  

III. nezastupujú strany angažujúce sa v týchto aktivitách. 
 
12. nemá vydané platné rozhodnutie o registrácii podľa § 46 zákona o metrológii 

Hodnotí sa splnenie autorizačnej požiadavky: 

a) či žiadateľ nemá vydané platné rozhodnutie o registrácii podľa § 46 zákona o metrológii. 
 
13. má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou autorizovanej 

osoby 

Žiadateľ o autorizáciu musí predložiť: 

a) poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou autorizovanej osoby.  

Hodnotí sa splnenie autorizačnej požiadavky, najmä: 

a) druh, rozsah a platnosť poistnej zmluvy, v ktorej bude požadovaný druh  
poistenia – „zodpovednosť za škodu spôsobenú činnosťou autorizovanej osoby“, musí byť        
v poistnej zmluve výslovne uvedený alebo z nej jednoznačne vyplývať, 

b) doklad preukazujúci platnosť poistnej zmluvy. 
 
14. nie je v konkurznom konaní alebo v reštrukturalizačnom konaní, nebol proti nemu 

zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku a nie je v likvidácii 

Žiadateľ o autorizáciu musí predložiť: 

a) čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu o tom, že nie je v konkurznom konaní  
alebo v reštrukturalizačnom konaní ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie 
konkurzu pre nedostatok majetku a nie je v likvidácii. 

Hodnotí sa splnenie autorizačnej požiadavky, najmä: 

a) výpis z obchodného registra, živnostenské oprávnenie, zakladacia listina alebo zriaďovacia 
listina,  
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b) úplnosť a aktuálnosť čestného vyhlásenia štatutárneho orgánu o splnení podmienok  
podľa § 33 ods. 1 písm. n) zákona o metrológii. 

 
15. používa pri overovaní určeného meradla metódu merania, pri ktorej sa dosahuje 

rozšírená neistota merania nie väčšia, ako jedna tretina najväčšej dovolenej chyby 
určeného meradla pri overení, ak osobitný predpis neustanovuje inak 

Hodnotí sa splnenie autorizačnej požiadavky, najmä: 

a) overenie určeného meradla alebo vykonanie konkrétneho merania žiadateľom v súlade 
s pracovným postupom, 

b) bilanciu neistôt merania (postup určovania neistôt, zložky neistoty a súhrnná bilancia 
neistôt). 

 
16. má vypracovanú dokumentáciu, ktorá preukazuje splnenie autorizačných požiadaviek 

podľa § 33 ods. 1 písm. a) až o) zákona o metrológii, ktorá musí zodpovedať 
požiadavkám na riadenie kvality podľa STN EN ISO/IEC 17025 alebo iného 
porovnateľného systému kvality 

Žiadateľ o autorizáciu musí predložiť: 

a) dokumentáciu, ktorá preukazuje splnenie autorizačných požiadaviek podľa § 33 ods. 1 
písm.  a) až o) zákona o metrológii. 

Hodnotí sa splnenie autorizačnej požiadavky, najmä: 

a) úplnosť, rozsah a prehľadnosť dokumentácie na preukázanie splnenia autorizačných 
požiadaviek podľa § 33 ods. 1 písm. a) až o) zákona o metrológii, ktorá musí pokrývať 
všetky činnosti a procesy súvisiace  s predmetom a požiadavkami autorizačnej činnosti:  

I. túto autorizačnú požiadavku spĺňa dokumentácia, ktorá zodpovedá požiadavkám  
STN EN ISO/IEC 17025 alebo iného porovnateľného systému kvality doplnená  
o súvisiace organizačné alebo pracovné postupy, smernice, informácie, záznamy, 
vzory formulárov, iné riadené dokumenty a o osobitné doklady uvedené v § 33 ods. 
1 písm. f) až k) zákona o metrológii. 

 
17. uhradil náklady kontroly podľa § 34 zákona o metrológii 
 
Žiadateľ o autorizáciu musí: 

a) uhradiť náklady za kontrolu splnenia autorizačných požiadaviek podľa § 34 zákona 
o metrológii. 

  
18. je bezúhonný; za bezúhonného sa na účely zákona o metrológii nepovažuje  

ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková 
podstata súvisí s predmetom autorizácie žiadateľa o autorizáciu, o ktorú žiada, ak sa 
naňho nehľadí, akoby nebol odsúdený, pričom požiadavku bezúhonnosti musí spĺňať  
aj právnická osoba 

Žiadateľ o autorizáciu musí predložiť: 

a) vyhlásenie štatutárneho orgánu o tom, že je bezúhonný.  
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5 Postup pre udelenie autorizácie 
 

5.1 Posúdenie žiadosti 
 
5.1.1 
Žiadosť o autorizáciu v štátnom jazyku predkladá žiadateľ o autorizáciu na ÚNMS SR podľa § 19 
ods. 1 správneho poriadku v spojitosti s § 32 zákona o metrológii na formulári (vzor príloha č. 1  
alebo č. 2), ktorý je zverejnený na webovom sídle ÚNMS SR www.unms.sk.  
 
5.1.2 
ÚNMS SR posúdi úplnosť údajov v žiadosti o autorizáciu a úplnosť sprievodných dokladov. 
Súčasne ÚNMS SR preverí, či žiadateľ o autorizáciu nemá vydané platné rozhodnutie o registrácii 
podľa § 46 zákona o metrológii na druh meradiel, ktoré sú predmetom žiadosti o autorizáciu.  
Ak má žiadosť o autorizáciu všetky náležitosti, ÚNMS SR upovedomí žiadateľa o autorizáciu,  
že správne konanie vo veci žiadosti o autorizáciu bolo začaté na základe jeho žiadosti a zároveň 
ho informuje o spôsobe ďalšieho postupu (vzor príloha č. 3). 
 
5.1.3 
Ak žiadosť o autorizáciu neobsahuje všetky náležitosti, ÚNMS SR upovedomí žiadateľa  
o autorizáciu, že správne konanie vo veci žiadosti o autorizáciu bolo začaté na základe  
jeho žiadosti, a vyzve žiadateľa o autorizáciu na doplnenie žiadosti o autorizáciu v určenej lehote 
(vzor príloha č. 4) a zároveň rozhodnutím preruší správne konanie o autorizácii (vzor príloha č. 5). 
Ak žiadateľ o autorizácii v určenej lehote nedostatky odstráni, ÚNMS SR pokračuje v správnom 
konaní o autorizácii. Ak žiadateľ v určenej lehote nedostatky neodstráni, ÚNMS SR podľa § 30 
ods. 1 písm. d) rozhodnutím zastaví správne konanie o autorizácii (vzor príloha č. 6). 
 
5.2 Kontrola splnenia autorizačných požiadaviek 
 
5.2.1 
Kontrolou splnenia autorizačných požiadaviek je posúdenie žiadosti žiadateľa o autorizáciu  
ÚNMS SR a kontrola na mieste u žiadateľa o autorizáciu na jeho náklady.  
 
5.2.2 
ÚNMS SR zašle poverenie na vykonanie kontroly na mieste u žiadateľa o autorizáciu (vzor príloha 
č. 7) spolu s kópiou žiadosti o autorizáciu a sprievodnou dokumentáciou posudzovateľovi.  
V opodstatnených prípadoch môže ÚNMS SR určiť rozsah kontroly. Následne posudzovateľ 
oznámi žiadateľovi o autorizácii termín kontroly. Posudzovateľ určí termín kontroly na mieste 
u žiadateľa tak, aby sa kontrola uskutočnila najneskôr do 21 dní odo dňa doručenia poverenia  
na výkon kontroly. Žiadateľ o autorizáciu je povinný umožniť výkon kontroly na mieste v termíne 
určenom v oznámení o výkone kontroly. Ak žiadateľ o autorizáciu neumožní výkon kontroly  
na mieste v oznámenom termíne, posudzovateľ to oznámi ÚNMS SR a ten rozhodnutím správne 
konanie o autorizácii zastaví (vzor príloha č. 6). 
 
5.2.3 
Posudzovateľ vytvorí kontrolnú skupinu na výkon kontroly zloženú zo zástupcu posudzovateľa 
zaškoleného na STN EN ISO/IEC 17025 alebo iného porovnateľného systému kvality a zástupcu 
posudzovateľa pre druh určených meradiel alebo druh úradného merania, ktoré sú predmetom 
žiadosti o autorizáciu. Členmi pracovnej skupiny môžu byť len zástupcovia posudzovateľov,  
ktorí majú prax v oblasti metrológie najmenej dva roky, prax v oblasti kontroly aspoň jeden rok  
a sú zaškolení ÚNMS SR na výkon kontroly. Zoznam zaškolených zástupcov posudzovateľov 
vedie ÚNMS SR. Členom kontrolnej skupiny na výkon kontroly musí byť aj zamestnanec  
ÚNMS SR, ktorého určí ÚNMS SR v poverení na vykonanie kontroly na mieste u žiadateľa  
o autorizáciu. 
 

http://www.unms.sk/
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5.2.4 
Žiadateľ vytvorí kontrolnej skupine podmienky na plynulý priebeh kontroly a zabezpečí účasť 
zodpovedného zástupcu AO a všetkých fyzických osôb, ktoré budú vykonávať odbornú činnosť, 
ktorá je predmetom autorizácie. 
  
5.2.5 
Kontrola splnenia autorizačných požiadaviek sa vykoná posúdením predloženej dokumentácie  
a kontrolou plnenia autorizačných požiadaviek na mieste u žiadateľa o autorizáciu,  
ktorého súčasťou môže byť skúška v rozsahu overenia určeného meradla alebo vykonanie 
konkrétneho merania žiadateľom o autorizáciu. Pri kontrole na mieste môže posudzovateľ žiadať 
ďalšiu doplňujúcu dokumentáciu, ktorou žiadateľ o autorizáciu preukazuje splnenie autorizačných 
požiadaviek.   
 
5.2.6 
Pri kontrole splnenia autorizačných požiadaviek sa najmä:  

a) hodnotí dokumentácia podľa časti 4.2 bodu 16 MP, 
b) posúdi organizačné začlenenie metrologického pracoviska v rámci podnikateľského 

subjektu, možnosť existencie konfliktu záujmov u zodpovedného zástupcu a osôb 
vykonávajúcich činnosť, ktorá je predmetom autorizácie, ako aj skutočnosť, či nie sú 
vystavení obchodným, finančným  alebo iným vnútorným či vonkajším vplyvom,  
ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť výkon autorizovanej činnosti. Posúdenie nestrannosti 
sa vykonáva podľa požiadaviek STN EN ISO/IEC 17025 alebo iného porovnateľného 
systému kvality, 

c) posúdi systém práce pri výkone autorizovanej činnosti. Pri kontrole sa postupuje  
v zmysle zákona o metrológii a podľa STN EN ISO/IEC 17025 alebo iného porovnateľného 
systému kvality, 

d) kontroluje splnenie požiadaviek časti 4.2 bodov 1. až 15. MP, 
e) hodnotí správnosť skúšky v rozsahu overenia určeného meradla alebo vykonania 

konkrétneho merania počas posudzovania, z ktorého žiadateľ o autorizáciu vyhotoví doklad 
o overení alebo o úradnom meraní. 

 
5.2.7 
Kontrola sa vykonáva postupom podľa zákona o metrológii a primerane podľa zákona o kontrole.  
Pri kontrole žiadosti o autorizáciu na výkon overovania určených meradiel sa prihliada  
na osvedčenie o akreditácii. V prípade kontroly žiadosti o autorizáciu na výkon úradného merania 
sa prihliada na osvedčenie o akreditácii, ak je žiadateľ o autorizáciu na výkon úradného merania 
akreditovaný. 
 
5.2.8 
Pri kontrole na mieste u žiadateľa o autorizáciu na výkon overovania určených meradiel 
posudzovateľ využíva osvedčenie o akreditácii a posudzuje: 

a) vlastníctvo technického vybavenia žiadateľa, 
b) vlastníctvo alebo prenájom priestorov, v ktorých sa vykonáva činnosť, ktorá je predmetom 

autorizácie, 
c) aktuálnosť dokladov o nadväznosti používaných etalónov, certifikovaných referenčných 

materiálov a meradiel, 
d) zamestnávanie zodpovedného zástupcu a jeho spôsobilosť v oblasti metrológie, 
e) zamestnávanie a spôsobilosť osôb, ktoré vykonávajú odborné činnosti, ktoré sú predmetom 

žiadosti o autorizáciu na výkon overovania určených meradiel, 
f) fungujúci a dokumentovaný systém práce v časti mimo posúdenia SNAS, ktoré vyžadujú 

ustanovenia zákona o metrológii a vyhlášky, 
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g) nestrannosť výkonu činnosti, ktorá je predmetom autorizácie, objektivitu a nestrannosť 
kontrolných úkonov, vecnosť a nestrannosť vypracúvaných protokolov zo strany vedúcich 
zamestnancov a ostatných zamestnancov, 

h) zabezpečenie ochrany údajov, ktoré sú obchodným tajomstvom a údajov, ktoré by sa mohli 
zneužiť, 

i) prijímanie nestranných rozhodnutí vo vzťahu k záujmom výrobcov, opravárov a iných 
subjektov, ktoré by mohli mať z určitého výsledku jej činnosti prospech, 

j) doklad o zaplatení poistného za škodu spôsobenú činnosťou AO, 
k) či žiadateľ nie je v konkurznom konaní alebo v reštrukturalizačnom konaní, nebol proti 

nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku a nie je v likvidácii. 
 
5.2.9 
Pri kontrole na mieste u žiadateľa o autorizáciu na výkon úradného merania posudzovateľ 
kontroluje plnenie autorizačných požiadaviek podľa § 33 ods. 1 písm. a) až o) zákona o metrológii 
okrem § 33 ods. 1 písm. d) zákona o metrológii.  
 
5.2.10 
Výsledkom kontroly na mieste je správa o výsledku kontroly, v ktorej sa určí, či sa vyhotoví 
záznam o výsledku kontroly, ak žiadateľ o autorizáciu spĺňa každú autorizačnú požiadavku  
alebo protokol o výsledku kontroly, ak žiadateľ o autorizáciu nespĺňa autorizačné požiadavky, 
alebo ak boli počas kontroly zistené formálne nedostatky. Správa o výsledku kontroly sa na mieste 
prerokuje  
so žiadateľom. Správa o výsledku kontroly sa vyhotoví v troch rovnopisoch, z ktorých jeden  
sa odovzdá žiadateľovi, druhý sa odovzdá zástupcovi ÚNMS SR a tretí ostáva posudzovateľovi.  
 
5.2.11 
Kontrola je ukončená záznamom o výsledku kontroly, ak žiadateľ o autorizáciu spĺňa každú 
autorizačnú požiadavku alebo protokolom o výsledku kontroly, ak žiadateľ o autorizáciu nespĺňa 
autorizačné požiadavky alebo zápisom o preskúmaní odstránenia formálnych nedostatkov. 
 
5.2.12 
Správa o výsledku kontroly obsahuje: 

a) názov a adresa žiadateľa o autorizáciu, 
b) číslo žiadosti, 
c) adresu pracoviska, 
d) predmet žiadosti, 
e) dátum kontroly na mieste u žiadateľa o autorizáciu, 
f) rozsah kontroly, 
g) zloženie kontrolnej skupiny, 
h) zoznam zástupcov žiadateľa pri kontrole, 
i) predloženú dokumentáciu žiadateľom o autorizáciu na mieste, 
j) tabuľku so zoznamom autorizačných požiadaviek podľa § 33 ods. 1 zákona o metrológii, 

v ktorej bude pri jednotlivých autorizačných požiadavkách uvedené, či dané požiadavky 
žiadateľ spĺňa alebo nespĺňa, (v prípade ak, žiadateľ nespĺňa niektorú z autorizačných 
požiadaviek, tak kontrolná skupina uvedie konkrétne dôvody nespĺňania danej autorizačnej 
požiadavky), 

k) záver a vyhodnotenie kontroly; v závere správy sa zhodnotí kontrola a určí sa, či sa  
na základe kontroly na mieste vyhotoví záznam o výsledku kontroly alebo protokol 
o výsledku kontroly, 

l) vyjadrenie zástupcu žiadateľa o autorizáciu ku kontrole, 
m) podpisy všetkých členov kontrolnej skupiny a zástupcu žiadateľa o autorizáciu. 
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5.2.13 
Záznam o výsledku kontroly / Protokol o výsledku kontroly obsahuje: 

a) názov a adresa žiadateľa o autorizáciu, 
b) číslo žiadosti, 
c) adresu pracoviska, 
d) predmet žiadosti, 
e) dátum kontroly na mieste u žiadateľa o autorizáciu, 
f) rozsah kontroly, 
g) zloženie kontrolnej skupiny, 
h) zoznam zástupcov žiadateľa pri kontrole, 
i) predloženú dokumentáciu žiadateľom na mieste, 
j) rozpísané jednotlivé autorizačné požiadavky podľa § 33 ods. 1 zákona o metrológii  

na základe predloženej dokumentácie v rámci žiadosti a vykonanej kontroly na mieste  
u žiadateľa o autorizáciu, 

k) záver a vyhodnotenie kontroly, 
l) podpis spracovateľa záznamu o výsledku kontroly / protokolu o výsledku kontroly. 

 
5.2.14 
Zápis o preskúmaní odstránenia formálnych nedostatkov obsahuje: 

a) názov a adresa žiadateľa o autorizáciu, 
b) číslo žiadosti, 
c) adresu pracoviska, 
d) predmet žiadosti, 
e) dátum kontroly na mieste u žiadateľa o autorizáciu, 
f) rozsah kontroly, 
g) zloženie kontrolnej skupiny, 
h) zoznam zástupcov žiadateľa o autorizáciu pri kontrole, 
i) zoznam zistených formálnych nedostatkov pri kontrole na mieste u žiadateľa o autorizáciu, 
j) predloženú dokumentáciu žiadateľom o autorizáciu, ktorá preukazuje / nepreukazuje 

odstránenie formálnych nedostatkov, 
k) záver a vyhodnotenie, 
l) podpis spracovateľa zápisu a zástupcu žiadateľa o autorizáciu. 

 
5.2.15 
Záznam o výsledku z kontroly, protokol o výsledku kontroly alebo protokol o výsledku kontroly 
spolu so zápisom o preskúmaní odstránenia formálnych nedostatkov posudzovateľ predloží  
ÚNMS SR v termíne do 30 dní od doručenia poverenia na vykonanie kontroly. 
 
5.2.16 
ÚNMS SR na základe žiadosti predloženej žiadateľom o autorizáciu a dokumentácie predloženej 
posudzovateľom skontroluje splnenie autorizačných požiadaviek podľa § 33 ods. 1 zákona  
o metrológii a rozhodne v zmysle § 35 ods. 1  až 3 zákona o metrológii. 
 
5.3 Rozhodnutie o autorizácii 
 
5.3.1 
ÚNMS SR rozhodne o autorizácii v lehote do 60 dní od doručenia žiadosti o autorizáciu.  
 
5.3.2 
Ak žiadateľ o autorizáciu požiada o autorizáciu na výkon overovania určeného meradla a zároveň 
o autorizáciu na výkon úradného merania, úrad vydá samostatné rozhodnutie o autorizácii  
na výkon overovania určeného meradla a samostatné rozhodnutie o autorizácii na výkon úradného 
merania. 



 

Po vytlačení alebo stiahnutí zo siete je to neriadená kópia dokumentu! 

17/73 
 

Identifikátor:  IRA_ÚNMS SR_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Registratúrne číslo: UNMS/01621/2020-900    
004092/2020 

5.3.3 
Po splnení autorizačných požiadaviek ÚNMS SR vydá rozhodnutie o autorizácii (vzor príloha č. 8) 
a v prípade autorizácie na výkon overovania určených meradiel pridelí AO overovaciu značku  
s evidenčným číslom. Rozhodnutie o autorizácii musí obsahovať náležitosti podľa § 35 ods. 5 
zákona o metrológii. 
 
5.3.4 
Ak žiadateľ o autorizáciu nespĺňa autorizačné požiadavky podľa § 33 zákona o metrológii, ÚNMS 
SR správne konanie o autorizácii zastaví (vzor príloha č. 6), pričom žiadateľ o autorizáciu  
je povinný uhradiť náklady kontroly podľa § 35 ods. 3 zákona o metrológii, ak bola vykonaná. 
Žiadateľ o autorizáciu môže podať písomnú žiadosť o autorizáciu najskôr po uplynutí 180 dní  
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zastavení správneho konania o autorizácii. 
 
5.3.5 
Rozhodnutie o autorizácii, rozhodnutie o zmene autorizácie, rozhodnutie o predĺžení autorizácie, 
rozhodnutie o pozastavení autorizácie, rozhodnutie o zrušení autorizácie a rozhodnutie 
o zastavení správneho konania o autorizácii schvaľuje a autorizuje predseda ÚNMS SR 
kvalifikovaným elektronickým podpisom vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu  
alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou, ku ktorým pripojí kvalifikovanú elektronickú časovú 
pečiatku v súlade s § 23 zákona o e-Governmente. 
 
5.3.6 
Rozhodnutie o prerušení správneho konania vo veci autorizácie schvaľuje a autorizuje riaditeľ 
odboru metrológie ÚNMS SR kvalifikovaným elektronickým podpisom vyhotoveným s použitím 
mandátneho certifikátu alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou, ku ktorým pripojí kvalifikovanú 
elektronickú časovú pečiatku v súlade s § 23 zákona o e-Governmente. 
 
5.3.7 
Rozhodnutie sa účastníkovi správneho konania oznamuje v súlade s § 25a a 51 správneho 
poriadku v spojitosti s § 29 a nasl. zákona o e-Governmente prostredníctvom elektronickej 
schránky. 
 
6 Platnosť autorizácie 
 

6.1 Platnosť rozhodnutia o autorizácii 

Rozhodnutie o autorizácii je platné päť rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,  
ak v rozhodnutí o autorizácii nie je uvedený kratší čas platnosti. Rozhodnutie o autorizácii 
nadobúda právoplatnosť uplynutím lehoty na odvolanie sa voči rozhodnutiu o autorizácii  
alebo vzdaním sa odvolania voči rozhodnutiu o autorizácii. 
 

6.2 Predĺženie platnosti rozhodnutia o autorizácii 
 
Žiadosť o predĺženie autorizácie v štátnom jazyku predkladá AO na ÚNMS SR podľa § 19 ods. 1 
správneho poriadku v spojitosti s § 37 ods. 1 zákona o metrológii na formulári (vzor príloha č. 9  
alebo č. 10), ktorý je zverejnený na webovom sídle ÚNMS SR www.unms.sk.  
 
6.2.1 
ÚNMS SR môže na základe žiadosti AO podanej najskôr v lehote 120 dní a najneskôr  
v lehote 60 dní pred skončením platnosti rozhodnutia o autorizácii rozhodnutím platnosť 
rozhodnutia o autorizácii predĺžiť, ak AO po celý čas platnosti rozhodnutia o autorizácii plnila  
autorizačné požiadavky podľa § 33 ods. 1 a 2 zákona o metrológii, povinnosti podľa § 41 zákona 
o metrológii a dodržiavala ustanovenia zákona o metrológii, najviac však o päť rokov.   
 

http://www.unms.sk/
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6.2.2 
ÚNMS SR posúdi žiadosť o predĺženie autorizácie a preverí kontrolou u AO dodržiavanie 
autorizačných požiadaviek a povinností počas platnosti autorizácie. Po doručení žiadosti  
o predĺženie autorizácie ÚNMS SR oznámi AO začatie správneho konania, spôsob ďalšieho 
postupu a oznámi termín kontroly autorizačných požiadaviek a povinností AO počas autorizácie 
(vzor príloha č. 3). Kontroly u AO sa zúčastnia minimálne dvaja zamestnanci ÚNMS SR,  
ktorých určí riaditeľ odboru metrológie ÚNMS SR v oznámení o termíne kontroly u AO. Ak AO 
neumožní výkon kontroly na mieste v oznámenom termíne, ÚNMS SR rozhodnutím správne 
konanie o predĺžení autorizácie zastaví (vzor príloha č. 6).  
 
6.2.3 
Z kontroly u AO zamestnanci ÚNMS SR vyhotovia správu o výsledku kontroly k žiadosti 
o predĺžení autorizácie (vzor príloha č. 11), ktorú prerokujú s AO a rovnopis odovzdajú AO. 
V správe o výsledku kontroly sa určí, či sa vyhotoví záznam o výsledku kontroly k žiadosti 
o predĺženie autorizácie (vzor príloha č. 12), ak AO spĺňa autorizačné požiadavky a dodržiavala 
povinnosti AO počas platnosti autorizácie alebo protokol o výsledku kontroly k žiadosti o predĺžení 
autorizácie (vzor príloha č. 13), ak boli počas kontroly zistené nedodržiavanie autorizačných 
požiadaviek alebo povinností AO. V prípade zistenia nedostatkov vydá ÚNMS SR rozhodnutie 
o zastavení správneho konania o predĺžení autorizácie (vzor príloha č. 6). 
 
6.2.4 
Rozhodnutím o predĺžení autorizácie sa môže predĺžiť platnosť rozhodnutia o autorizácii, a nie je 
možné rozhodnutím o predĺžení autorizácie zmeniť autorizáciu podľa § 36 ods. 1 zákona 
o metrológii.   
 
6.2.5 
ÚNMS SR vydá rozhodnutie o predĺžení platnosti autorizácie (vzor príloha č. 14), ak pri preverení 
dodržiavania autorizačných požiadaviek a povinností počas platnosti autorizácie neboli zistené 
nedostatky a AO spĺňa autorizačné požiadavky na autorizáciu, platné ku dňu kontroly. Platnosť 
rozhodnutia o autorizácii je možné predĺžiť len raz. 
 
7 Zmeny v autorizácii 
 
Žiadosť o zmenu autorizácie v štátnom jazyku predkladá AO  na ÚNMS SR podľa § 19 ods. 1 
správneho poriadku v spojitosti s § 36 ods. 1 zákona o metrológii na formulári (vzor príloha č. 15  
alebo č. 16), ktorý je k dispozícii v sídle ÚNMS SR a na webovom sídle ÚNMS SR www.unms.sk.  
 
7.1 Zmena rozsahu autorizácie 
 
7.1.1 
AO požiada o zmenu autorizácie, ak chce zmeniť rozsah autorizácie, napríklad rozšíriť autorizáciu 
o overovanie ďalších druhov určených meradiel, zmeniť meracie rozsahy, triedy presnosti 
overovaných určených meradiel, zaradenia ďalšieho pracoviska a pod.. 
 
7.1.2 
Ustanovenie bodu 7.1.1 sa primerane vzťahuje na rozšírenie rozsahu autorizácie na výkon 
úradného merania. 
 
7.1.3 
ÚNMS SR rozhodne o zmene autorizácie tak, že posúdi plnenie autorizačných požiadaviek  
len v rozsahu podanej žiadosti o zmenu autorizácie a zmení platné rozhodnutie o autorizácii, 
pričom nepredlžuje platnosť rozhodnutia o autorizácii. 
 
 

http://www.unms.sk/
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7.1.4 
ÚNMS SR pri rozhodovaní o zmene rozsahu autorizácie môže vykonať kontrolu u AO. Ak je  
to potrebné, kontrolu na základe poverenia ÚNMS SR vykoná posudzovateľ na náklady AO.  
Na správne konanie o zmene autorizácie sa primerane vzťahujú ustanovenia časti 4 tohto MP.  
 
7.1.5 
V prípade, ak kontrolu na mieste vykoná ÚNMS SR, postupuje sa primeranie ako pri kontrole  
na základe žiadosti o predĺženie autorizácie, avšak kontroluje sa len plnenie autorizačných 
požiadaviek, ktoré sú predmetom žiadosti o zmenu autorizácie. Na konci kontroly u AO 
zamestnanci ÚNMS SR vyhotovia správu o výsledku kontroly k žiadosti o zmenu autorizácie (vzor 
príloha č. 17), ktorú prerokujú s AO a rovnopis odovzdajú AO. V správe o výsledku kontroly  
sa určí, či sa vyhotoví záznam o výsledku kontroly k žiadosti o zmenu autorizácie (vzor príloha  
č. 18), ak AO spĺňa autorizačné požiadavky v rozsahu podanej žiadosti o zmenu autorizácie alebo 
protokol o výsledku kontroly k žiadosti o zmenu autorizácie (vzor príloha č. 19), ak boli počas 
kontroly zistené nedodržiavanie autorizačných požiadaviek v rozsahu podanej žiadosti o zmenu 
autorizácie. V prípade zistenia nedostatkov vydá ÚNMS SR rozhodnutie o zastavení správneho 
konania o zmene autorizácie (vzor príloha č. 6). 
 
7.1.5 
V prípade kladného výsledku posúdenia autorizačných požiadaviek pre rozšírenie autorizácie 
ÚNMS SR vydá rozhodnutie o zmene autorizácie (vzor príloha č. 20). V prípade, ak AO nespĺňa 
autorizačné požiadavky pre rozšírenie autorizácie, ÚNMS SR zastaví správne konanie o zmene 
autorizácie (vzor príloha č. 6). 
 
7.2 Zmena podmienok autorizácie 
 
7.2.1 
Pri zmene podmienok autorizácie uvedených v rozhodnutí o autorizácii podľa § 35 ods. 5  
písm. a), c) až f) zákona o metrológii, musí AO vopred požiadať o zmenu podmienok autorizácie. 
 
7.2.2 
Pri zmene podmienok autorizácie, ktorými sú zmeny dokumentácie podľa § 33 ods. 1 písm. p) 
zákona o metrológii a ak nejde o rozhodnutie o zmene autorizácie podľa § 36 zákona o metrológii; 
musí AO vopred požiadať o schválenie zmeny podmienok autorizácie a zmena sa môže 
uplatňovať až po jej schválení ÚNMS SR. 
 
7.2.3 
Pod zmenami podmienok autorizácie, ktoré nepodliehajú zmene rozhodnutia o autorizácii  
ale iba schváleniu ÚNMS SR sa rozumejú napr.: 

a) zmeny v dokumentácii, 
b) zmeny v pracovnom postupe, 
c) zmeny osôb, ktoré vykonávajú odborné činnosti, 
d) zmeny technického vybavenia na výkon činnosti, ktorá je predmetom autorizácie, 
e) zmeny rekalibračného intervalu používaných etalónov a meradiel. 

 
7.2.4 
ÚNMS SR pri posúdení zmeny podmienok autorizácie môže vykonať kontrolu u AO. Ak je  
potrebné, kontrolu na základe poverenia ÚNMS SR vykoná posudzovateľ na náklady AO.  
Na správne konanie o zmene autorizácie sa primerane vzťahujú ustanovenia 5. časti tohto MP. 
 
7.2.5 
V prípade kladného výsledku posúdenia autorizačných požiadaviek pre zmenu autorizácie  
ÚNMS SR vydá rozhodnutie o zmene autorizácie. Pri zmene podmienok autorizácie,  
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ktoré nepodliehajú zmene rozhodnutia o autorizácii, ÚNMS SR schválenie zmeny podmienok 
autorizácie oznámi listom riaditeľa odboru metrológie ÚNMS SR (vzor príloha č. 21).  
 
7.2.6 
Ak AO nespĺňa autorizačné požiadavky pre zmenu autorizácie, ÚNMS SR zastaví správne konanie 
o zmene autorizácie (vzor príloha č. 6). Pri zmene podmienok autorizácie, ktoré nepodliehajú 
zmene rozhodnutia o autorizácii, ÚNMS SR neschválenie zmeny podmienok autorizácie oznámi 
listom riaditeľa odboru metrológie ÚNMS SR (vzor príloha č. 21).  
 
7.3 Zrušenie autorizácie 
 
7.3.1 
ÚNMS SR autorizáciu rozhodnutím zruší, ak: 

a) AO neplní povinnosti podľa § 41 zákona o metrológii, 
b) AO trvalo nemôže riadne vykonávať činnosť, ktorá je predmetom autorizácie, 
c) zistí závažné nedostatky pri výkone činnosti, ktorá je predmetom autorizácie, 
d) zanikne dôvod autorizácie na výkon činnosti, ktorá je predmetom autorizácie, 
e) o to požiada AO; písomnú žiadosť o zrušenie autorizácie musí AO podať najmenej šesť 

mesiacov pred predpokladaným dňom ukončenia činnosti, ktorá je predmetom autorizácie. 
 
7.3.2 
Ak AO požiada ÚNMS SR o zrušenie autorizácie, predloží žiadosť o zrušenie autorizácie  
podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v spojitosti s § 39 písm. e) zákona o metrológii v štátnom 
jazyku na formulári (vzor príloha č. 22 alebo č. 23), ktorý je zverejnený na webovom sídle  
ÚNMS SR www.unms.sk.   
 
7.3.3 
Pri zrušení autorizácie podľa § 39 zákona o metrológii ÚNMS SR vydá rozhodnutie o zrušení 
autorizácie (vzor príloha č. 24), v ktorom uvedie konkrétne dôvody zrušenia autorizácie. 
 
7.4 Pozastavenie autorizácie 

7.4.1 
ÚNMS SR rozhodne o pozastavení autorizácie alebo časti autorizácie najviac na 120 dní, 
bezodkladne najneskôr do 10 dní od kedy sa dozvedel o nasledovných skutočnostiach: 

a) AO dočasne neplní povinnosti podľa § 41 zákona o metrológii, 
b) AO dočasne nemôže riadne vykonávať činnosť, ktorá je predmetom autorizácie, 
c) zistí nedostatky AO pri výkone činnosti, ktorá je predmetom autorizácie, 
d) AO sa nezúčastní medzilaboratórneho porovnávacieho merania podľa § 41 ods. 1 písm. h) 

zákona o metrológii alebo jej výsledky v medzilaboratórnom porovnávacom meraní 
nevyhovejú požiadavkám na určenú kvalitu výsledkov tohto merania, 

e) o to požiada AO. 
 
7.4.2 
Žiadosť o pozastavenie autorizácie predloží AO na ÚNMS SR podľa § 19 ods. 1 správneho 
poriadku v spojitosti s § 38 ods. 1 písm. e) zákona o metrológii v štátnom jazyku na formulári (vzor 
príloha č. 25 alebo č. 26), ktorý je zverejnený na webovom sídle ÚNMS SR www.unms.sk.   
 
7.4.3 
Odvolanie proti rozhodnutiu o pozastavení autorizácie podľa bodu 6.4.1 nemá odkladný účinok. 
 
 
 

http://www.unms.sk/
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7.4.4 
V čase platnosti rozhodnutia o pozastavení autorizácie (vzor príloha č. 27) AO nie je oprávnená 
vykonávať autorizovanú činnosť v rozsahu ustanovenom v rozhodnutí o pozastavení autorizácie  
a prijímať nové žiadosti o overenie určeného meradla alebo výkon úradného merania,  
ktoré vyplývajú z rozsahu ustanovenom v rozhodnutí o pozastavení autorizácie. 
 
7.4.5 
ÚNMS SR rozhodnutím zruší rozhodnutie o pozastavení autorizácie (vzor príloha č. 28)  
podľa bodu 6.4.1 MP bezodkladne po tom, ako odpadol dôvod na vydanie rozhodnutia  
o pozastavení autorizácie. 
 
7.4.6 
Ak trvajú dôvody podľa bodu 7.4.1 písm. a) až d) MP aj po uplynutí lehoty uvedenej v rozhodnutí  
o pozastavení autorizácie, ÚNMS SR zruší rozhodnutie o autorizácii podľa § 39 zákona  
o metrológii alebo zmení rozhodnutie o autorizácii podľa § 36 zákona o metrológii. 
 
7.4.7 
ÚNMS SR pri postupe podľa bodov 7.4.5 a 7.4.6 MP môže vykonať kontrolu u AO, pričom  
sa primerane postupuje podľa ustanovenia časti 5 tohto MP. 
 

7.5 Zánik autorizácie 

Autorizácia zaniká: 

a) zánikom AO bez právneho nástupcu alebo zrušením AO, 
b) rozhodnutím o zrušení autorizácie podľa § 39 zákona o metrológii, 
c) uplynutím platnosti rozhodnutia o autorizácii. 

 
8 MD nad AO 
 
8.1 
Činnosť AO podlieha MD. Orgánom MD je SMI, ktorý pri výkone dozoru postupuje  
podľa ustanovení zákona o metrológii. SMI o výsledku MD informuje odbor metrológie ÚNMS SR 
zaslaním kópie protokolu z výkonu MD do 15 pracovných dní odo dňa výkonu MD.  
 
8.2 
Predmetom MD je kontrola rozsahu a úrovne metrologických činností vykonávaných AO  
a preverenie dodržiavania autorizačných požiadaviek. MD u AO vykoná SMI do jedného roka  
od udelenia autorizácie u novej AO a následne najmenej raz za tri roky alebo na základe žiadosti 
ÚNMS SR. 
 
9 Overovacie značky, doklad o overení určeného meradla 
 

9.1 Pridelenie overovacích značiek 

ÚNMS SR prideľuje AO, ktorých predmetom autorizácie je overovanie určených meradiel 
overovaciu značku podľa § 13 a 25 zákona o metrológii a podľa § 7 vyhlášky. 
 

9.2 Overovacie značky AO 

AO pred začatím vykonávania činnosti, ktorá je predmetom autorizácie, predloží vzor overovacej 
značky ÚNMS SR. 
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9.3 Pečiatky AO 
 
9.3.1 
AO pred začatím vykonávania činnosti, ktorá je predmetom autorizácie, predloží vzor odtlačku 
pečiatky ÚNMS SR. 
 
9.3.2 
Pečiatka AO, ktorej predmetom autorizácie je overovanie určených meradiel má okrúhly tvar  
a  obsahuje tieto údaje: 

a) obchodné meno autorizovanej osoby v hornej časti, 
b) označenie: „Autorizované metrologické pracovisko“ v dolnej časti, 
c) v strede pečiatky pridelenú overovaciu značku. 

 
9.3.3 
Pečiatka AO, ktorej predmetom autorizácie je úradné meranie má okrúhly tvar a obsahuje  
tieto údaje: 

a) obchodné meno autorizovanej osoby v hornej časti,  
b) označenie: „Úradné meranie“ v dolnej časti, 
c) v strede pečiatky skrátený názov druhu úradného merania. 

 
9.3.4 
Na pečiatke AO nesmie byť umiestnený štátny znak Slovenskej republiky. 
 
10 Povinnosti a oprávnenia AO 
 
10.1 
AO je povinná dodržiavať povinnosti AO ustanovené v § 41 zákona o metrológii. 

10.2 
Osoba, ktorá nie je autorizovaná, nesmie poskytnúť alebo sprostredkovať výkon overovania 
určeného meradla alebo výkon úradného merania a používať označenie a pečiatku podľa § 41 
ods. 1 písm. f) zákona o metrológii. 
 
10.3 
AO bezodkladne zruší doklad, ktorý vydala, ak zistí, že neboli splnené požiadavky na jeho vydanie. 
 
10.4 
AO nie je oprávnená vykonávať činnosť, na ktorú je autorizovaná, pre objednávateľa overenia 
určeného meradla alebo žiadateľa úradného merania, voči ktorému má postavenie ovládanej 
osoby podľa § 66a Obchodného zákonníka. 
 
10.5 
Ak AO neplní autorizačné požiadavky, nemôže vykonávať činnosť, ktorá je predmetom autorizácie. 
 
11 Ekonomické vzťahy 
 

11.1 Správne poplatky 

Správne poplatky sa od 1. marca 2016 uhrádzajú prostredníctvom platobného systému E-KOLOK 
(www.e-kolky.sk). K žiadosti o autorizáciu, k žiadosti o predĺženie autorizácie alebo k žiadosti 
o zmenu autorizácie sa pripojí potvrdenie o úhrade správneho poplatku alebo žiadosť o vydanie 
výzvy na zaplatenie správneho poplatku podľa § 32 ods. 3 písm. m) zákona o metrológii. 
 

http://www.e-kolky.sk/
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Platba správneho poplatku k žiadosti o autorizáciu, žiadosti o predĺženie autorizácie  
alebo k žiadosti o zmenu autorizácie sa realizuje jedným z nasledovných spôsobov: 

a) žiadateľ o autorizáciu alebo AO vopred zaplatí správny poplatok mimo ÚNMS SR  
a potvrdenie o úhrade doručí spolu so žiadosťou o autorizáciu, žiadosťou o predĺženie 
autorizácie alebo žiadosťou o zmenu autorizácie na ÚNMS SR, ktorý zaeviduje úhradu 
správneho poplatku zaeviduje do Modulu správy poplatkov a pokračuje v správnom konaní  
vo veci žiadosti o autorizáciu, žiadosti o predĺženie autorizácie alebo žiadosti o zmenu 
autorizácie alebo 

b) žiadateľ o autorizáciu podá žiadosť o autorizáciu alebo AO podá žiadosť o predĺženie 
autorizácie alebo žiadosť o zmenu autorizácie na ÚNMS SR, ktorý ju zaeviduje do Modulu 
správy poplatkov, priradí jej prislúchajúci správny poplatok a vystaví platobný predpis  
s lehotou splatnosti, ktorý doručí žiadateľovi alebo AO. 

 

11.2 Úhrady za kontrolu splnenia autorizačných požiadaviek 

Kontrola splnenia autorizačných požiadaviek na výkon činnosti, ktorá je predmetom autorizácie  
je výkon za úhradu fakturovaný podľa cenníka posudzovateľa (www.slm.sk, www.smu.sk).  
 
12 Evidencia AO 

Zoznam AO na výkon overovania určených meradiel a AO na výkon úradného merania vedie 
ÚNMS SR a  zverejňuje ho na webovom sídle ÚNMS SR www.unms.sk.  
 
13 Zrušovacie ustanovenie 

Týmto MP sa zrušuje MP 12:2018 Metodický postup č. 12 „Metodický postup na autorizáciu  
na výkon overovania určených meradiel a výkon úradného merania“ zo dňa 1. júla 2018 vydaný 
ÚNMS SR. 
 
14 Účinnosť 

Tento MP nadobúda účinnosť 1. apríla 2020. 

 
 

              Ing. Pavol Pavlis 
                                                                                                         predseda  úradu 

http://www.slm.sk/
http://www.smu.sk/
http://www.unms.sk/
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Zoznam príloh 
 
Príloha č. 1 - P01_IRA_52/2019_MEPO_ÚZ01: Žiadosť o autorizáciu na výkon overovania určených 
meradiel 
Príloha č. 2 - P02_IRA_52/2019_MEPO_ÚZ01: Žiadosť o autorizáciu na výkon úradného merania 
Príloha č. 3 - P03_IRA_52/2019_MEPO_ÚZ01: Upovedomenie o začatí správneho konania  
vo veci žiadosti o autorizáciu 
Príloha č. 4 - P04_IRA_52/2019_MEPO_ÚZ01: Upovedomenie o začatí správneho konania a výzva  
na odstránenie nedostatkov podania 
Príloha č. 5 - P05_IRA_52/2019_MEPO_ÚZ01: Rozhodnutie o prerušení správneho konania 
Príloha č. 6 - P06_IRA_52/2019_MEPO_ÚZ01: Rozhodnutie o zastavení správneho konania 
Príloha č. 7 - P07_IRA_52/2019_MEPO_ÚZ01: Poverenie na vykonanie kontroly  
Príloha č. 8 - P08_IRA_52/2019_MEPO_ÚZ01: Rozhodnutie o autorizácii 
Príloha č. 9 - P09_IRA_52/2019_MEPO_ÚZ01: Žiadosť o predĺženie autorizácie na výkon overovania 
určených meradiel 
Príloha č. 10 – P10_IRA_52/2019_MEPO_ÚZ01: Žiadosť o predĺženie autorizácie na výkon úradného 
merania 
Príloha č. 11 – P11_IRA_52/2019_MEPO_ÚZ01: Správa o výsledku kontroly k žiadosti o predĺženie 
autorizácie 
Príloha č. 12 – P12_IRA_52/2019_MEPO_ÚZ01: Záznam o výsledku kontroly k žiadosti o predĺženie 
autorizácie 
Príloha č. 13 – P13_IRA_52/2019_MEPO_ÚZ01: Protokol o výsledku kontroly k žiadosti o predĺženie 
autorizácie 
Príloha č. 14 – P14_IRA_52/2019_MEPO_ÚZ01: Zápis o preskúmaní odstránenia formálnych nedostatkov 
k žiadosti o predĺženie autorizácie 
Príloha č. 15 – P15_IRA_52/2019_MEPO_ÚZ01: Rozhodnutie o predĺžení autorizácie 
Príloha č. 16 – P16_IRA_52/2019_MEPO_ÚZ01: Žiadosť o zmenu autorizácie na výkon overovania 
určených meradiel  
Príloha č. 17 – P17_IRA_52/2019_MEPO_ÚZ01: Žiadosť o zmenu autorizácie na výkon úradného merania 
Príloha č. 18 – P18_IRA_52/2019_MEPO_ÚZ01: Správa o výsledku kontroly k žiadosti o zmenu autorizácie 
Príloha č. 19 – P19_IRA_52/2019_MEPO_ÚZ01: Záznam o výsledku kontroly k žiadosti o zmenu autorizácie 
Príloha č. 20 – P20_IRA_52/2019_MEPO_ÚZ01: Protokol o výsledku kontroly k žiadosti o zmenu autorizácie 
Príloha č. 21 – P21_IRA_52/2019_MEPO_ÚZ01: Zápis o preskúmaní odstránenia formálnych nedostatkov 
k žiadosti o zmenu autorizácie  
Príloha č. 22 - P22_IRA_52/2019_MEPO_ÚZ01: Rozhodnutie o zmene autorizácie 
Príloha č. 23 – P23_IRA_52/2019_MEPO_ÚZ01: List riaditeľa OM – schválenie / neschválenie zmien v 
autorizácii 
Príloha č. 24 – P24_IRA_52/2019_MEPO_ÚZ01: Žiadosť o zrušenie autorizácie na výkon overovania 
určených meradiel 
Príloha č. 25 – P25_IRA_52/2019_MEPO_ÚZ01: Žiadosť o zrušenie autorizácie na výkon úradného merania  

Príloha č. 26 – P26_IRA_52/2019_MEPO_ÚZ01: Rozhodnutie o zrušení autorizácie 
Príloha č. 27 – P27_IRA_52/2019_MEPO_ÚZ01: Žiadosť o pozastavenie autorizácie na výkon overovania 
určených  meradiel 
Príloha č. 28 – P28_IRA_52/2019_MEPO_ÚZ01: Žiadosť o pozastavenie autorizácie na výkon úradného 
merania 
Príloha č. 29 – P29_IRA_52/2019_MEPO_ÚZ01: Rozhodnutie o pozastavení autorizácie 
Príloha č. 30 – P30_IRA_52/2019_MEPO_ÚZ01: Rozhodnutie o zrušení pozastavenia autorizácie 
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Odbor metrológie 

Štefanovičova 3, P. O. BOX 76 
810 05 Bratislava 15 

www.unms.sk 

 

Doručené dňa:  

Evidenčné číslo: 
 

ŽIADOSŤ O AUTORIZÁCIU 
na výkon overovania určených meradiel 

 
podľa § 32 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len „zákon o metrológii“). 
 

I. Žiadateľ 

Obchodné meno: 
 

IČO: 

Sídlo/miesto podnikania: 
 

Tel.: 
 

Webové sídlo: 

E-mail: 

Štatutárny 
orgán: 
 

Meno a priezvisko: 

Dátum narodenia: 
 

Spôsob konania v mene žiadateľa: 

Metrologické 
pracovisko:  

Názov a adresa: Tel.: 

E-mail: 

Zodpovedný 
zástupca 
[podľa § 33 
ods. 1 písm. 
e) zákona o 
metrológii]: 

Meno a priezvisko: 

Dátum narodenia: 

 

http://www.unms.sk/
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II. Rozsah autorizácie - technická špecifikácia a predpisy 
P

o
r.

 č
. 

Druh overovaných meradiel 
(podľa prílohy č. 1 vyhlášky  

č. 161/2019 Z. z. o meradlách 
a metrologickej kontrole (ďalej 

len „vyhláška“)) 

Merací 
rozsah 

Rozšírená 
neistota U 

(pre k=2) 

Zavedené metódy overovania 
Ostatné 

špecifikácie 

Metóda Označenie a názov pracovného postupu Číslo predpisu *  

 
       

 
       

 
       

*č. prílohy vyhlášky alebo iného predpisu pre autorizovanú činnosť 
 

 

Poznámky, vysvetlivky: 
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III. Zoznam sprievodnej dokumentácie k žiadosti o autorizáciu 

Názov 
Označenie  

(príloha č. …) 

Doklady zodpovedného 
zástupcu: 

Kópia dokladu o spôsobilosti v oblasti 
metrológie 

 

Kópia pracovnej zmluvy  

Ďalšie osoby vykonávajúce 
overovanie:  

Zoznam osôb vykonávajúcich overovanie  

Kópie dokladov o spôsobilosti v oblasti 
metrológie 

 

Kópie dokladov o zamestnávaní  

Dokumentácia preukazujúca splnenie autorizačných požiadaviek, 
zodpovedajúca požiadavkám podľa STN EN ISO/IEC 17025 alebo iného 
porovnateľného systému kvality 

 

Pracovný postup zodpovedajúci požiadavkám podľa STN EN ISO/IEC 17025 
alebo iného porovnateľného systému kvality 

 

Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu o splnení požiadaviek podľa § 33 
ods. 1 písm. h), j) a k) zákona o metrológii o tom, že odmeny zodpovedného 
zástupcu a fyzickej osoby, ktorá vykonáva činnosť, ktorá je predmetom 
autorizácie, nezávisia od výsledkov merania 

 

Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu o splnení požiadavky podľa § 33 
ods. 1 písm. n) zákona o metrológii o tom, že nie je v konkurznom konaní  
alebo v reštrukturalizačnom konaní, nebol proti nemu zamietnutý návrh  
na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku a nie je v likvidácii 

 

Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu o splnení požiadavky podľa § 33 
ods. 1 písm. r) zákona o metrológii o ich bezúhonnosti 

 

Kópia poistnej zmluvy dokladujúcej poistenie zodpovednosti za škodu 
spôsobenú činnosťou autorizovanej osoby 

 

Kópia osvedčenia o akreditácii spolu s prílohou k osvedčeniu  
o akreditácii podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona o metrológii 

 

 

K žiadosti o autorizáciu sa pripojí potvrdenie o zaplatení správneho poplatku 330,- € alebo žiadosť 
o vydanie výzvy na zaplatenie správneho poplatku podľa zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 
 

Osobné údaje štatutárneho orgánu žiadateľa o autorizáciu a osobné údaje zodpovedného 
zástupcu v rozsahu uvedenom v tejto žiadosti sú spracúvané na základe § 32, 33 a 35 zákona  
o metrológii výlučne na účel kontroly splnenia autorizačných požiadaviek a vydania rozhodnutia 
o autorizácii.  
 
 

 

 

________      ___________           __________________             _________________ 
   dátum        pečiatka žiadateľa              meno, priezvisko,                            meno, priezvisko,  

                                      podpis štatutárneho orgánu                 podpis zodpovedného                                           
 žiadateľa       zástupcu 
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Odbor metrológie 

Štefanovičova 3, P. O. BOX 76  
810 05 Bratislava 15 

www.unms.sk  

Doručené dňa:  

 

Evidenčné číslo: 
 

ŽIADOSŤ O AUTORIZÁCIU 
na výkon úradného merania 

 
podľa § 32 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej  
len „zákon o metrológii“). 
 

I. Žiadateľ 

Obchodné meno: 
 

IČO: 

Sídlo/miesto podnikania: 
 

Tel.: 

Webové sídlo: 

E-mail: 

Štatutárny 
orgán: 
 

Meno a priezvisko: 

Dátum narodenia: 
 

Spôsob konania v mene žiadateľa: 

Metrologické 
pracovisko: 

Názov a adresa: Tel.: 

E-mail: 

Zodpovedný 
zástupca 
[podľa § 33 
ods. 1 písm. 
e) zákona o 
metrológii]: 

Meno a priezvisko: 

Dátum narodenia: 

 

II. Špecifikácia druhov meraní 

Druh merania Meraná veličina Merací rozsah Neistota merania 

    

    

    

 

http://www.unms.sk/


 
 
 

Po vytlačení alebo stiahnutí zo siete je to neriadená kópia dokumentu! P02_IRA_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Identifikátor:  IRA_ÚNMS SR_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Registratúrne číslo: UNMS/01621/2020-900    
004092/2020 

III. Zoznam predpisov, podľa ktorých autorizovaná osoba vykonáva činnosť, na ktorú je 
autorizovaná 

Označenie predpisu Názov predpisu 

  

  

  

IV. Zoznam sprievodnej dokumentácie k žiadosti o autorizáciu 

Názov 
Označenie  

(príloha č. …) 

Doklady zodpovedného 
zástupcu: 

Kópia dokladu o spôsobilosti v oblasti 
metrológie 

 

Kópia pracovnej zmluvy  

Ďalšie osoby vykonávajúce 
úradné meranie:  

Zoznam osôb vykonávajúcich úradné meranie  

Kópie dokladov o spôsobilosti v oblasti 
metrológie 

 

Kópie dokladov o zamestnávaní osôb  

Dokumentácia preukazujúca splnenie autorizačných požiadaviek, 
zodpovedajúca požiadavkám podľa STN EN ISO/IEC 17025 alebo iného 
porovnateľného systému kvality  

 

Pracovný postup zodpovedajúci požiadavkám podľa STN EN ISO/IEC 17025 
alebo iného porovnateľného systému kvality 

 

Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu o splnení požiadaviek podľa § 33 
ods. 1 písm. h), j) a k) zákona o metrológii o tom, že odmeny zodpovedného 
zástupcu a fyzickej osoby, ktorá vykonáva činnosť, ktorá je predmetom 
autorizácie, nezávisia od výsledkov merania 

 

Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu o splnení požiadavky podľa § 33 
ods. 1 písm. n) zákona o metrológii o tom, že nie je v konkurznom konaní  
alebo v reštrukturalizačnom konaní, nebol proti nemu zamietnutý návrh  
na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku a nie je v likvidácii 

 

Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu o splnení požiadavky podľa § 33 
ods. 1 písm. r) zákona o metrológii o ich bezúhonnosti 

 

Kópia poistnej zmluvy dokladujúcej poistenie zodpovednosti za škodu 
spôsobenú činnosťou autorizovanej osoby 

 

Kópia osvedčenia o akreditácii podľa spolu s prílohou k osvedčeniu  
o akreditácii (ak bola  udelená) 

 

K žiadosti o autorizáciu sa pripojí potvrdenie o zaplatení správneho poplatku 330,- € alebo žiadosť 
o vydanie výzvy na zaplatenie správneho poplatku podľa zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 

Osobné údaje štatutárneho orgánu žiadateľa o autorizáciu a osobné údaje zodpovedného 
zástupcu v rozsahu uvedenom v tejto žiadosti sú spracúvané na základe § 32, 33 a 35 zákona  
o metrológii výlučne na účel kontroly splnenia autorizačných požiadaviek a vydania rozhodnutia 
o autorizácii.  

 

 

________      ___________           __________________             _________________ 
   dátum        pečiatka žiadateľa               meno, priezvisko,                           meno, priezvisko,  

                                      podpis štatutárneho orgánu                 podpis zodpovedného                                           
 žiadateľa       zástupcu 
 



 
 
 

Príloha č. 3 

Po vytlačení alebo stiahnutí zo siete je to neriadená kópia dokumentu! P03_IRA_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Identifikátor:  IRA_ÚNMS SR_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Registratúrne číslo: UNMS/01621/2020-900    
004092/2020 

 
 
 
  
 

 Obchodné meno 
Kontaktná osoba 
Funkcia kontaktnej osoby 
Úplná adresa 
 
 
 
 

 
 
 

Vec 
Upovedomenie o začatí správneho konania 
 
Vážená/ý pani/pán ...................., 

 
v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)  

v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme, že správne konanie vo veci žiadosti 
o autorizáciu na výkon overovania určených meradiel / úradného merania (ďalej len „žiadosť“) 
podľa § 32 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 
len „zákon o metrológii“) sa začalo dňa ..................... doručením Vašej žiadosti na Úrade  
pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“)  
pod evidenčným číslom ................. 

 
K Vašej žiadosti podľa § 32 zákona o metrológii uvádzame:  

 
1. potvrdzujeme prijatie sprievodných dokladov podľa bodu III. Vašej žiadosti, 
2. úrad v súlade s § 34 ods. 1 zákona o metrológii poverí vykonaním kontroly splnenia 

autorizačných požiadaviek na výkon činnosti, ktoré sú predmetom žiadosti  
(ďalej len „kontrola“) Slovenský metrologický ústav, Bratislava (ďalej len „SMÚ“) / 
Slovenskú legálnu metrológiu, n. o. Banská Bystrica (ďalej len „SLM“),  

3. SMÚ / SLM vykoná kontrolu u žiadateľa za úhradu na náklady žiadateľa podľa § 34 ods. 3 
zákona o metrológii,  

4. podľa bodu 5.2.2 metodického postupu MP XX:2019 SMÚ / SLM určí termín kontroly 
u žiadateľa tak, aby sa kontrola uskutočnila najneskôr do 21 dní odo dňa doručenia 
poverenia na výkon kontroly, 

5. žiadateľ je povinný umožniť výkon kontroly v termíne určenom v oznámení o výkone 
kontroly. Ak žiadateľ neumožní výkon kontroly v oznámenom termíne, SMÚ / SLM  
to oznámi úradu a ten rozhodnutím správne konanie vo veci žiadosti o autorizáciu zastaví. 

 

S pozdravom  

 
 
 

 
 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, P.O.Box 76, 810 05 Bratislava 15 
tel.: + 421 2 57 485 klapka, meno.priezvisko@normoff.gov.sk, www.unms.sk, 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, IBAN: SK39 8180 0000 0070 0006 8787, IČO: 30810710 

Váš list číslo / zo dňa: Naše číslo: Vybavuje / kontakt: Bratislava 

č. ... z dd. mm. rrrr UNMS/spis/rok-útvar 
záznam/rok 

titul, meno, priezvisko 
+421 xxx xxx klapka 

dd. mm. rrrr 

 (meno, priezvisko, podpis) 
 riaditeľ odboru metrológie 



 
 
 

Príloha č. 4 

Po vytlačení alebo stiahnutí zo siete je to neriadená kópia dokumentu! P04_IRA_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Identifikátor:  IRA_ÚNMS SR_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Registratúrne číslo: UNMS/01621/2020-900    
004092/2020 

 
 
 

 
 Obchodné meno 

Kontaktná osoba 
Funkcia kontaktnej osoby 
Úplná adresa 
 
 
 

Vec 
Upovedomenie o začatí správneho konania a výzva na odstránenie nedostatkov podania 
 
Vážená/ý pani/pán  ................, 

 
v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)  

v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme, že správne konanie vo veci žiadosti 
o autorizáciu na výkon overovania určených meradiel / úradného merania (ďalej len „žiadosť“) 
podľa § 32 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 
len „zákon o metrológii“) sa začalo dňa ..................... doručením Vašej žiadosti na Úrade  
pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“)  
pod evidenčným číslom ................. 
 

Úrad žiadosť žiadateľa preskúmal a zistil, že uvedené podanie žiadateľa má nasledovné 
nedostatky: 
 

- .......................... 
 

- .......................... 
 

Vzhľadom k tomu, že úrad na základe vyššie uvedenej skutočnosti nemá za preukázané 
splnenie autorizačných požiadaviek podľa zákona o metrológii, úrad žiadateľa v súlade  
s ustanovením § 19 ods. 3 správneho poriadku 
 

vyzýva 
 

na odstránenie vyššie uvedených nedostatkov žiadosti do ........ dní odo dňa doručenia  
tejto výzvy. 
 
Poučenie: 

V zmysle ustanovenia § 19 ods. 3 v spojení s ustanovením § 30 správneho poriadku  
Vás úrad upozorňuje, že v prípade neodstránenia nedostatkov žiadosti a nepredloženia 
požadovaných dokladov v úradom stanovenej lehote, bude správne konanie zastavené  
podľa ustanovenia § 30 ods. 1 písm. d) správneho poriadku. 

 S pozdravom 
 

 

  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, P.O.Box 76, 810 05 Bratislava 15 

tel.: + 421 2 57 485 klapka, meno.priezvisko@normoff.gov.sk, www.unms.sk, 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, IBAN: SK39 8180 0000 0070 0006 8787, IČO: 30810710 

Váš list číslo / zo dňa: Naše číslo: Vybavuje / kontakt: Bratislava 

č. ... z dd. mm. rrrr UNMS/spis/rok-útvar 
záznam/rok 

titul, meno, priezvisko 
+421 xxx xxx klapka 

dd. mm. rrrr 

(meno, priezvisko, podpis) 
 riaditeľ odboru metrológie 



 
 
 

Príloha č. 5 

Po vytlačení alebo stiahnutí zo siete je to neriadená kópia dokumentu! P05_IRA_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Identifikátor:  IRA_ÚNMS SR_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Registratúrne číslo: UNMS/01621/2020-900    
004092/2020 

 

 

 

ROZHODNUTIE 

č. ........ zo dňa ........ (dátum) 
 

o prerušení konania 

 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) 

ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť metrológie podľa § 3 písm. a)  zákona č. 157/2018  

Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o metrológii“) 

a príslušný podľa § 4 písm. d) zákona o metrológii, § 5 a 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), podľa § 29 

ods. 1 správneho poriadku 

prerušuje 

 

konanie o autorizácii vo veci ........................ podľa § .................. zákona o metrológii (ďalej  

len „...................“) účastníkovi konania 

  

   Názov, obchodné meno spoločnosti 
Sídlo/miesto podnikania, IČO: ... 

(ďalej len „účastník konania“) 

 

na dobu .................... dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia z dôvodu ...................................... 

 

Odôvodnenie: 
 

 

Poučenie: 
V zmysle § 19 ods. 3 v spojení s § 30 správneho poriadku Vás úrad upozorňuje,  

že v prípade neodstránenia nedostatkov podania a nepredloženia požadovaných príloh podania  

v úradom stanovenej lehote uvedenej vo výzve na odstránenie nedostatkov podania, bude správne 

konanie zastavené podľa § 30 ods. 1 písm. d) správneho poriadku. 

Podľa § 29 ods. 3 správneho poriadku rozhodnutiu o prerušení konania sa nemožno 

odvolať. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom. 

  
 
 
 

                                                                                    (meno, priezvisko, podpis) 
                                                                      riaditeľ odboru metrológie 



 
 
 

Príloha č. 6 

Po vytlačení alebo stiahnutí zo siete je to neriadená kópia dokumentu! P06_IRA_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Identifikátor:  IRA_ÚNMS SR_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Registratúrne číslo: UNMS/01621/2020-900    
004092/2020 

 

 
 
 

ROZHODNUTIE 

č. ........ zo dňa ........ (dátum) 
 

o zastavení konania o autorizácii 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) 
ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť metrológie podľa § 3 písm. a) a § 4 písm. d) zákona 
č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon  
o metrológii“) a ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov podľa § ..................... správneho poriadku 
a podľa § 35 ods. 3 zákona o metrológii 

zastavuje 

konanie o autorizácii voči účastníkovi konania – Názov, obchodné meno spoločnosti, 
sídlo/miesto podnikania, IČO: .......  (ďalej len „účastník konania“) vo veci 
........................................ z dôvodu ....................... 

Odôvodnenie: 

 

 

Poučenie: 

  

 
 
 
 
 

                                                                                    (meno, priezvisko, podpis) 
                                                                      predseda úradu 

 
  

 

 

 



 
 
 

Príloha č. 7 

Po vytlačení alebo stiahnutí zo siete je to neriadená kópia dokumentu! P07_IRA_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Identifikátor:  IRA_ÚNMS SR_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Registratúrne číslo: UNMS/01621/2020-900    
004092/2020 

 
 
 
 
 

 Obchodné meno 
Kontaktná osoba 
Funkcia kontaktnej osoby 
Úplná adresa 
 
 

 
 
 

Vec 
Poverenie na kontrolu splnenia autorizačných požiadaviek 

 
Vážená/ý pani/pán ..................................., 

 
v prílohe zasielame kópiu žiadosti o autorizáciu na ................. č. ........... (ďalej  

len „žiadosť“), ktorá bola doručená na Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo 
Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) od spoločnosti .......................... (ďalej len „žiadateľ“) a kópie 
sprievodných dokladov dodaných žiadateľom podľa prílohy uvedenej žiadosti.  

 
V súlade s § 34 ods. 1 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a v zmysle MP XX:2019 Vás poverujeme na vykonanie kontroly splnenia 
autorizačných požiadaviek na výkon činnosti, ktorá je predmetom žiadosti na mieste u žiadateľa. 
Za člena pracovnej skupiny na kontrolu splnenia autorizačných požiadaviek na mieste u žiadateľa 
určujeme zástupcu úradu ..............................  

 
Záznam o výsledku kontroly, protokol o výsledku kontroly alebo protokol o výsledku 

kontroly spolu so zápisom o preskúmaní odstránenia formálnych nedostatkov očakávame  
v termíne do 30 dní od doručenia tohto poverenia.  

 
 

S pozdravom 
 
 
 
 

 

 

Prílohy podľa textu 
 

 
 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, P.O.Box 76, 810 05 Bratislava 15 
tel.: + 421 2 57 485 klapka, meno.priezvisko@normoff.gov.sk, www.unms.sk, 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, IBAN: SK39 8180 0000 0070 0006 8787, IČO: 30810710 

Váš list číslo / zo dňa: Naše číslo: Vybavuje / kontakt: Bratislava 

 UNMS/spis/rok-útvar 
záznam/rok 

titul, meno, priezvisko 
+421 xxx xxx klapka 

dd. mm. rrrr 

(meno, priezvisko, podpis) 
riaditeľ odboru metrológie 



 
 
 

Príloha č. 8 

Po vytlačení alebo stiahnutí zo siete je to neriadená kópia dokumentu! P08_IRA_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Identifikátor:  IRA_ÚNMS SR_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Registratúrne číslo: UNMS/01621/2020-900    
004092/2020 

 

 

ROZHODNUTIE 

č. ........ zo dňa ........ (dátum) 

 
 
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len úrad“)  

ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť metrológie podľa § 3 písm. a) zákona č. 157/2018  
Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o metrológii“) 
a príslušný podľa § 4 písm. d) zákona o metrológii, § 5 a 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), na základe 
žiadosti o autorizáciu na výkon .............................. (ďalej len „žiadosť o autorizáciu“) doručenej 
úradu dňa ................... a na základe kontroly splnenia autorizačných požiadaviek ustanovených  
v § 33 ods. 1 a 2 zákona o metrológii, podľa § 35 ods. 1 a 2 zákona o metrológii 
 

autorizuje 
 

Názov, obchodné meno spoločnosti  

Sídlo/miesto podnikania, IČO: ........... 

(ďalej len „autorizovaná osoba“) 
 

na obdobie piatich rokov od právoplatnosti tohto rozhodnutia na výkon ............................... 
v nasledujúcom rozsahu: 
 
1. Zodpovedný zástupca autorizovanej osoby:  

Titul, meno, priezvisko 
Dátum narodenia: XX. YY. ZZZZ 

 
2. Názov a adresa autorizovaného metrologického pracoviska: 

Číslo 
pracoviska 

Pracovisko Adresa pracoviska 
Overovacia 

značka 

    

 
3. Príručka kvality názov + špecifikácia príručky kvality je záväznou riadiacou dokumentáciou  

pre prácu autorizovaného metrologického pracoviska. 
 
 
4. Overovacia značka 
Autorizovanej osobe sa prideľuje overovacia značka M s evidenčným číslom XY,  
na používanie ktorej sa vzťahujú § 13 a 25 zákona o metrológii a § 7 vyhlášky úradu  
č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole. 
 
 
 



 
 
 

Po vytlačení alebo stiahnutí zo siete je to neriadená kópia dokumentu! P08_IRA_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Identifikátor:  IRA_ÚNMS SR_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Registratúrne číslo: UNMS/01621/2020-900    
004092/2020 

5. Predmet a rozsah autorizácie, technické špecifikácie: 

P
o

lo
ž
k
a
 

Druh overovaných 
určených meradiel 
(Položka prílohy č. 1 

vyhlášky č. 161/2019 Z. z. 

o meradlách a metrologickej 

kontrole) 

Merací rozsah 

Rozšírená 

neistota U 

(k=2) 

Zavedené metódy 

Ostatné 

špecifikácie 

Druh Dokumentácia 

1    
 

  

 

Pri vykonávaní činností podľa tohto rozhodnutia je autorizovaná osoba povinná dodržiavať 
autorizačné požiadavky, riadiť sa povinnosťami a oprávneniami autorizovanej osoby uvedenými  
v § 41 zákona o metrológii a ďalšími povinnosťami ustanovenými v zákone o metrológii.  

Odôvodnenie: 

 

 

  

Poučenie:  
Podľa § 61 správneho poriadku možno proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad do 15 dní 

odo dňa jeho oznámenia na Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej 
republiky, Štefanovičova 3, P.O. BOX 76, 810 05 Bratislava 15. Toto rozhodnutie je preskúmateľné 
súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti. 

 
 
 
 

 
                                                                                     (meno, priezvisko, podpis) 

                                                                      predseda úradu 



 
 
 

Príloha č. 9 

Po vytlačení alebo stiahnutí zo siete je to neriadená kópia dokumentu! P09_IRA_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Identifikátor:  IRA_ÚNMS SR_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Registratúrne číslo: UNMS/01621/2020-900    
004092/2020 

 

 
Odbor metrológie 

Štefanovičova 3, P. O. BOX 76 
810 05 Bratislava 15 

www.unms.sk 

 

Doručené dňa:  

Evidenčné číslo: 
 

ŽIADOSŤ O PREDĹŽENIE PLATNOSTI AUTORIZÁCIE 
na výkon overovania určených meradiel 

 
podľa § 37 ods. 1 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „zákon o metrológii“). 
 

I. Autorizovaná osoba (ďalej len „AO“) 

Obchodné meno: 
 

IČO: 

Sídlo/miesto podnikania: 
 

Tel.: 
 

Webové sídlo: 

E-mail: 

Štatutárny 
orgán: 
 

Meno a priezvisko: 

Dátum narodenia: 

Spôsob konania v mene autorizovanej osoby: 

Metrologické 
pracovisko:  

Názov a adresa: Tel.: 

E-mail: 

Zodpovedný 
zástupca 
[podľa § 33 
ods. 1 písm. 
e) zákona o 
metrológii]: 

Meno a priezvisko: 

Dátum narodenia: 
 

Rozhodnutie o autorizácii: 
 

http://www.unms.sk/


 
 
 

 
Po vytlačení alebo stiahnutí zo siete je to neriadená kópia dokumentu! P09_IRA_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Identifikátor:  IRA_ÚNMS SR_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Registratúrne číslo: UNMS/01621/2020-900    
004092/2020 

II. Kontroly a porovnávacie merania 

Prehľad kontrol SMI  

Prehľad dohľadov 
SNAS 

 

Prehľad a výsledky 
MLPM 

 

 

III. Zoznam sprievodnej dokumentácie k žiadosti o predĺženie platnosti autorizácie 

Názov 
Označenie  

(príloha č. …) 

Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu o splnení požiadaviek podľa § 33 
ods. 1 písm. h), j) a k) zákona o metrológii o tom, že odmeny zodpovedného 
zástupcu a fyzickej osoby, ktorá vykonáva činnosť, ktorá je predmetom 
autorizácie, nezávisia od výsledkov merania 

 

Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu o splnení požiadavky podľa § 33 
ods. 1 písm. n) zákona o metrológii o tom, že nie je v konkurznom konaní  
alebo v reštrukturalizačnom konaní, nebol proti nemu zamietnutý návrh  
na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku a nie je v likvidácii 

 

Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu o splnení požiadavky podľa § 33 
ods. 1 písm. r) zákona o metrológii o ich bezúhonnosti 

 

Kópia dokladu o úhrade poistného za škodu spôsobenú činnosťou 
autorizovanej osoby 

 

 

K žiadosti o predĺženie autorizácie sa pripojí potvrdenie o zaplatení správneho poplatku 165,- € 
alebo žiadosť o vydanie výzvy na zaplatenie správneho poplatku podľa zákona Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 
 

Osobné údaje štatutárneho orgánu AO a osobné údaje zodpovedného zástupcu v rozsahu 
uvedenom v tejto žiadosti sú spracúvané na základe § 33 a 37 zákona o metrológii výlučne na účel 
kontroly splnenia autorizačných požiadaviek a vydania rozhodnutia o predĺžení autorizácie.  
 
 

 

 

________      ___________           __________________             _________________ 
   dátum           pečiatka AO                     meno, priezvisko,                           meno, priezvisko,  

                                      podpis štatutárneho orgánu                 podpis zodpovedného                                           
 AO       zástupcu 
 
 

 



 
 
 

Príloha č. 10 

Po vytlačení alebo stiahnutí zo siete je to neriadená kópia dokumentu! P10_IRA_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Identifikátor:  IRA_ÚNMS SR_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Registratúrne číslo: UNMS/01621/2020-900    
004092/2020 

  

 
Odbor metrológie 

Štefanovičova 3, P. O. BOX 76 
810 05 Bratislava 15 

www.unms.sk 

 

Doručené dňa:  

Evidenčné číslo: 
 

 

ŽIDOSŤ O PREDĹŽENIE PLATNOSTI AUTORIZÁCIE 
na výkon úradného merania 

 
podľa § 37 ods. 1 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „zákon o metrológii“). 
 

I. Autorizovaná osoba (ďalej len „AO“) 

Obchodné meno: 
 

IČO: 

Sídlo/miesto podnikania: 
 

Tel.: 
 

Webové sídlo: 

E-mail: 

Štatutárny 
orgán: 
 

Meno a priezvisko: 

Dátum narodenia: 

Spôsob konania v mene autorizovanej osoby: 

Metrologické 
pracovisko:  

Názov a adresa: Tel.: 

E-mail: 

Zodpovedný 
zástupca 
[podľa § 33 
ods. 1 písm. 
e) zákona o 
metrológii]: 

Meno a priezvisko: 

Dátum narodenia: 
 

Rozhodnutie o autorizácii: 
 

http://www.unms.sk/


 
 
 

 
Po vytlačení alebo stiahnutí zo siete je to neriadená kópia dokumentu! P10_IRA_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Identifikátor:  IRA_ÚNMS SR_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Registratúrne číslo: UNMS/01621/2020-900    
004092/2020 

II. Kontroly a porovnávacie merania 

Prehľad kontrol SMI  

Prehľad dohľadov 
SNAS 

 

Prehľad a výsledky 
MLPM 

 

 

III. Zoznam sprievodnej dokumentácie k žiadosti o predĺženie platnosti autorizácie 

Názov 
Označenie  

(príloha č. …) 

Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu o splnení požiadaviek podľa § 33 
ods. 1 písm. h), j) a k) zákona o metrológii o tom, že odmeny zodpovedného 
zástupcu a fyzickej osoby, ktorá vykonáva činnosť, ktorá je predmetom 
autorizácie, nezávisia od výsledkov merania 

 

Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu o splnení požiadavky podľa § 33 
ods. 1 písm. n) zákona o metrológii o tom, že nie je v konkurznom konaní 
alebo v reštrukturalizačnom konaní, nebol proti nemu zamietnutý návrh  
na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku a nie je v likvidácii 

 

Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu o splnení požiadavky podľa § 33 
ods. 1 písm. r) zákona o metrológii o ich bezúhonnosti 

 

Kópia dokladu o úhrade poistného za škodu spôsobenú činnosťou 
autorizovanej osoby 

 

 

K žiadosti o predĺženie autorizácie sa pripojí potvrdenie o zaplatení správneho poplatku 165,- € 
alebo žiadosť o vydanie výzvy na zaplatenie správneho poplatku podľa zákona Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 
 

Osobné údaje štatutárneho orgánu AO a osobné údaje zodpovedného zástupcu v rozsahu 
uvedenom v tejto žiadosti sú spracúvané na základe § 33 a 37 zákona o metrológii výlučne na účel 
kontroly splnenia autorizačných požiadaviek a vydania rozhodnutia o predĺžení autorizácie.  
 
 

 

 

________      ___________           __________________             _________________ 
   dátum           pečiatka AO                     meno, priezvisko,                           meno, priezvisko,  

                                      podpis štatutárneho orgánu                 podpis zodpovedného                                           
 AO       zástupcu 
 

 



 
 
 

Príloha č. 11 

 
Po vytlačení alebo stiahnutí zo siete je to neriadená kópia dokumentu! P11_IRA_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Identifikátor:  IRA_ÚNMS SR_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Registratúrne číslo: UNMS/01621/2020-900    
004092/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správa o výsledku kontroly  
(k žiadosti o predĺženie autorizácie) 

 
č. YYYYYY/20XY 

 
 
Autorizovaná osoba: Obchodné meno 

Úplná adresa 
 
Registračné číslo žiadosti o predĺženie autorizácie:      XXX/ZZZZ 
 
Kontrolovaný subjekt: Obchodné meno  
 

Metrologické pracovisko: 
Úplná adresa 
 

Predmet autorizácie: výkon .................................................... 
 
Rozhodnutie o autorizácii: Rozhodnutie o autorizácii č. ....................................... 
 
Čas posudzovania:  XX. YY. ZZZZ – XX. YY. ZZZZ 
 
Kontrola na mieste:  XX. YY. ZZZZ – XX. YY. ZZZZ 

Metrologické pracovisko: 
Úplná adresa 

 
Rozsah kontroly:  kontrola plnenia autorizačných požiadaviek podľa § 33 ods. 1 a 2 zákona  

č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len „zákon o metrológii“) a povinnosti autorizovanej osoby podľa § 41 
zákona o metrológii počas platnosti autorizácie 

 
Kontrolu vykonali:  Titul, meno, priezvisko – odbor metrológie ÚNMS SR 
 Titul, meno, priezvisko – odbor metrológie ÚNMS SR 
 
Zástupcovia autorizovanej osoby pri kontrole: Titul, meno, priezvisko - funkcia 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             



 
 
 

Po vytlačení alebo stiahnutí zo siete je to neriadená kópia dokumentu! P11_IRA_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Identifikátor:  IRA_ÚNMS SR_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Registratúrne číslo:  UNMS/01621/2020-900    
004092/2020 

 

1. Dokumentácia predložená pri kontrole: 
 

 ........... 

 ........... 

 ........... 

 ............ 

 ........... 

 ........... 
 

2. Autorizačné požiadavky podľa § 33 ods. 1 zákona o metrológii:  
 

Písm. a) 
vlastní technické vybavenie na výkon činnosti, ktorá je predmetom 
autorizácie 

Spĺňa
* 

Nespĺňa
* 

Písm. b) 
má vhodné priestory s podmienkami zabezpečujúcimi výkon činnosti, 
ktorá je predmetom autorizácie 

Spĺňa
*
 Nespĺňa

*
 

Písm. c) 
má preukázateľne zabezpečenú nadväznosť používaných etalónov 
a meradiel 

Spĺňa
*
 Nespĺňa

*
 

Písm. e) 

zamestnáva zodpovedného zástupcu alebo je sám zodpovedným 
zástupcom, ktorý má spôsobilosť v oblasti metrológie podľa § 29 
zákona o metrológii; táto osoba môže byť zodpovedným zástupcom 
najviac pre jednu autorizovanú osobu 

Spĺňa
*
 Nespĺňa

*
 

Písm. f) 
zamestnáva na vykonávanie činnosti, ktorá je predmetom autorizácie, 
ďalšiu fyzickú osobu, ktorá má spôsobilosť v oblasti metrológie podľa 
§ 29 zákona o metrológii 

Spĺňa
*
 Nespĺňa

*
 

Písm. g) 

má vytvorený, fungujúci a dokumentovaný systém práce, ktorý 
zabezpečuje trvalé dodržiavanie určených pracovných postupov pri 
vykonávaní činnosti, ktorá je predmetom autorizácie a ktorý musí 
zodpovedať požiadavkám na riadenie kvality podľa STN EN ISO/IEC 
17025 alebo iného porovnateľného systému kvality 

Spĺňa
*
 Nespĺňa

*
 

Písm. h) 

je schopný organizačne zabezpečiť nestrannosť výkonu činnosti, 
ktorá je predmetom autorizácie, objektivitu a nestrannosť kontrolných 
úkonov, vecnosť a nestrannosť vypracúvaných protokolov zo strany 
vedúcich zamestnancov a ostatných zamestnancami 

Spĺňa
*
 Nespĺňa

*
 

Písm. i) 

má na výkon činnosti, ktorá je predmetom autorizácie, vyčlenenú 
samostatnú organizačnú jednotku, ktorá je pri výkone autorizovanej 
činnosti nestranná, nezaujatá a objektívna; AO a zamestnanci AO 
zainteresovaní na úlohách, ktoré súvisia s overovaním určeného 
meradla, nesmú byť konštruktérmi, výrobcami, dodávateľmi, 
montážnikmi, opravármi alebo používateľmi nimi overovaného 
určeného meradla ani ich oprávnenými zástupcami a nesmú byť 
priamo alebo nepriamo zainteresovaní na projektovaní, výrobe, 
marketingu, oprave, kontrole, predaji alebo na údržbe tohto určeného 
meradla a nesmú zastupovať strany, ktoré sa angažujú v týchto 
aktivitách 

Spĺňa
*
 Nespĺňa

*
 

Písm. j) 
je schopný zabezpečiť ochranu údajov, ktoré sú obchodným 
tajomstvom a údajov, ktoré by sa mohli zneužiť 

Spĺňa
*
 Nespĺňa

*
 

Písm. k) 
je schopný prijímať nestranné rozhodnutia vo vzťahu k záujmom 
výrobcov, opravárov a iných subjektov, ktoré by mohli mať z určitého 
výsledku jej činnosti prospech 

Spĺňa
*
 Nespĺňa

*
 

Písm. l) 
nemá vydané platné rozhodnutie o registrácii podľa § 46 zákona 
o metrológii 

Spĺňa
*
 Nespĺňa

*
 

Písm. m) 
má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú 
činnosťou autorizovanej osoby 

Spĺňa
*
 Nespĺňa

*
 

Písm. n) 
nie je v konkurznom konaní alebo v reštrukturalizačnom konaní, nebol 
proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok 
majetku a nie je v likvidácii 

Spĺňa
*
 Nespĺňa

*
 

Písm. o) 

používa pri overovaní určeného meradla metódu merania, pri ktorej 
sa dosahuje rozšírená neistota merania nie väčšia, ako jedna tretina 
najväčšej dovolenej chyby určeného meradla pri overení, ak osobitný 
predpis neustanovuje inak 

Spĺňa
*
 Nespĺňa

*
 



 
 
 

Po vytlačení alebo stiahnutí zo siete je to neriadená kópia dokumentu! P11_IRA_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Identifikátor:  IRA_ÚNMS SR_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Registratúrne číslo:  UNMS/01621/2020-900    
004092/2020 

 

Písm. p) 

má vypracovanú dokumentáciu, ktorá preukazuje splnenie 
autorizačných požiadaviek podľa § 33 ods. 1 písm. a) až o) zákona o 
metrológii, ktorá musí zodpovedať požiadavkám na riadenie kvality 
podľa STN EN ISO/IEC 17025 alebo iného porovnateľného systému 
kvality 

Spĺňa
* 

Nespĺňa
*
 

Písm. q) 

je bezúhonný; za bezúhonného sa na účely zákona o metrológii 
nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin 
spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom 
autorizácie žiadateľa o autorizáciu, o ktorú žiada, ak sa naňho 
nehľadí, akoby nebol odsúdený, pričom požiadavku bezúhonnosti 
musí spĺňať aj právnická osoba 

Spĺňa
* 

Nespĺňa
*
 

*
) – nehodiace sa preškrtnúť 

 
3. Kontroly SMI 

 
- Protokol   

Výsledok:   
 

4. Prehľad a výsledky MLPM 
 

- Pracovisko .................... 
MLPM č. ........... 
Organizátor:  ..................... 
Výsledok: ................. 
 

5. Povinnosti autorizovanej osoby 
 
 

6. Záver 
 
 
S výsledkami kontroly boli oboznámení: 
 
 
 
Vyjadrenie zástupcu autorizovanej osoby: 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
 
V ........................, XX. YY. ZZZZ 
 
 
 
Kontrolu vykonali:     Titul, meno, priezvisko, podpis   ........................... 
 
 
  
    Titul, meno, priezvisko, podpis  ........................... 
   
 
 
Zástupca autorizovanej osoby:    Titul, meno, priezvisko, podpis   ............................ 
 
 
 

 



 
 
 

Príloha č. 12 

 
Po vytlačení alebo stiahnutí zo siete je to neriadená kópia dokumentu! P12_IRA_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Identifikátor:  IRA_ÚNMS SR_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Registratúrne číslo:  UNMS/01621/2020-900    
004092/2020 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Záznam o výsledku kontroly  
(k žiadosti o predĺženie autorizácie) 

 
č. YYYYYY/20XY 

 
 
Autorizovaná osoba: Obchodné meno 

Úplná adresa 
 
Registračné číslo žiadosti o predĺženie autorizácie:      XXX/ZZZZ 
 
Kontrolovaný subjekt: Obchodné meno  
 

Metrologické pracovisko: 
Úplná adresa 
 

Predmet autorizácie: výkon .......................................................... 
 
Rozhodnutie o autorizácii: Rozhodnutie o autorizácii č. ............................................... 
 
Čas posudzovania:  XX. YY. 20XY – XX. YY. 20XY 
 
Kontrola na mieste:  XX. YY. 20XY – XX. YY. 20XY 

Metrologické pracovisko: 
Úplná adresa  
  

Rozsah kontroly:  kontrola plnenia autorizačných požiadaviek podľa § 33 ods. 1 zákona  
č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len „zákon o metrológii“) a povinnosti autorizovanej osoby podľa § 41 
zákona o metrológii počas platnosti autorizácie 

 
Kontrolu vykonali:   Titul, meno, priezvisko – odbor metrológie ÚNMS SR 
  Titul, meno, priezvisko – odbor metrológie ÚNMS SR 
 
Zástupcovia autorizovanej osoby pri kontrole: Titul, meno, priezvisko - funkcia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   



 
 
 

Po vytlačení alebo stiahnutí zo siete je to neriadená kópia dokumentu! P12_IRA_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Identifikátor:  IRA_ÚNMS SR_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Registratúrne číslo:  UNMS/01621/2020-900    
004092/2020 

 

1. Dokumentácia predložená pri kontrole: 
 

 ...................... 

 ..................... 

 ..................... 

 .................... 
 
 

2. Autorizačné požiadavky podľa § 33 ods. 1 zákona o metrológii:  
 
 
 

3. Kontroly SMI 
 

- Protokol  
Výsledok:  

 
4.   Dohľady SNAS 

 
 

5. Prehľad a výsledky MLPM 
 

- Pracovisko .......................... 
MLPM č. ............... 
Organizátor:  ................................ 
Výsledok: ................................. 

 
6. Povinnosti autorizovanej osoby 

 
 

7. Záver 
 
Počas posudzovania neboli zistené nedostatky v plnení autorizačných požiadaviek a v dodržiavaní 
povinností autorizovanej osoby počas platnosti autorizácie. 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave, XX. YY. 20XY   Titul, meno, priezvisko, podpis  ........................... 
 
 
  
    Titul, meno, priezvisko, podpis   ........................... 
   
 
 

 

 

 



 
 
 

Príloha č. 13 

Po vytlačení alebo stiahnutí zo siete je to neriadená kópia dokumentu! P13_IRA_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Identifikátor:  IRA_ÚNMS SR_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Registratúrne číslo:  UNMS/01621/2020-900    
004092/2020 

 

 

 

 

  

 

Protokol o výsledku kontroly  
(k žiadosti o predĺženie autorizácie) 

 
č. YYYYYY/20XY 

 
 
Autorizovaná osoba: Obchodné meno 

Úplná adresa 
 
Registračné číslo žiadosti o predĺženie autorizácie:      XXX/ZZZZ 
 
Kontrolovaný subjekt: Obchodné meno  
 

Metrologické pracovisko: 
Úplná adresa 
 

Predmet autorizácie: výkon .......................................................... 
 
Rozhodnutie o autorizácii: Rozhodnutie o autorizácii č. ............................................... 
 
Čas posudzovania:  XX. YY. 20XY – XX. YY. 20XY 
 
Kontrola na mieste:  XX. YY. 20XY – XX. YY. 20XY 

Metrologické pracovisko: 
Úplná adresa  
  

Rozsah kontroly:  kontrola plnenia autorizačných požiadaviek podľa § 33 ods. 1 zákona  
č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len „zákon o metrológii“) a povinnosti autorizovanej osoby podľa § 41 
zákona o metrológii počas platnosti autorizácie 

 
Kontrolu vykonali:   Titul, meno, priezvisko – odbor metrológie ÚNMS SR 
  Titul, meno, priezvisko – odbor metrológie ÚNMS SR 
 
Zástupcovia autorizovanej osoby pri kontrole: Titul, meno, priezvisko - funkcia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   



 
 
 

Po vytlačení alebo stiahnutí zo siete je to neriadená kópia dokumentu! P13_IRA_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Identifikátor:  IRA_ÚNMS SR_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Registratúrne číslo:  UNMS/01621/2020-900    
004092/2020 

 

8. Dokumentácia predložená pri kontrole: 
 

 ...................... 

 ..................... 

 ..................... 

 .................... 
 
 

9. Autorizačné požiadavky podľa § 33 ods. 1 zákona o metrológii:  
 
 
 

10. Kontroly SMI 
 

- Protokol  
Výsledok:  

 
11.   Dohľady SNAS 

 
 

12. Prehľad a výsledky MLPM 
 

- Pracovisko .......................... 
MLPM č. ............... 
Organizátor:  ................................ 
Výsledok: ................................. 

 
13. Povinnosti autorizovanej osoby 

 
 

14. Záver 
 
Počas posudzovania boli zistené nedostatky v plnení autorizačných požiadaviek a v dodržiavaní 
povinností autorizovanej osoby počas platnosti autorizácie. 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave, XX. YY. 20XY   Titul, meno, priezvisko, podpis  ........................... 
 
 
  
    Titul, meno, priezvisko, podpis  ........................... 
   

 

 

 



 
 
 

Príloha č. 14 

 
Po vytlačení alebo stiahnutí zo siete je to neriadená kópia dokumentu! P14_IRA_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Identifikátor:  IRA_ÚNMS SR_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Registratúrne číslo:  UNMS/01621/2020-900    
004092/2020 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Zápis o preskúmaní odstránenia formálnych nedostatkov  
(k žiadosti o predĺženie autorizácie) 

 
č. YYYYYY/20XY 

 
 
Autorizovaná osoba: Obchodné meno 

Úplná adresa 
 
Registračné číslo žiadosti o predĺženie autorizácie:      XXX/ZZZZ 
 
Kontrolovaný subjekt: Obchodné meno  
 

Metrologické pracovisko: 
Úplná adresa 
 

Predmet autorizácie: výkon .......................................................... 
 
Rozhodnutie o autorizácii: Rozhodnutie o autorizácii č. ............................................... 
 
Čas posudzovania:  XX. YY. 20XY – XX. YY. 20XY 
 
Kontrola na mieste:  XX. YY. 20XY – XX. YY. 20XY 

Metrologické pracovisko: 
Úplná adresa  
  

Rozsah kontroly:  kontrola plnenia autorizačných požiadaviek podľa § 33 ods. 1 zákona  
č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len „zákon o metrológii“) a povinnosti autorizovanej osoby podľa § 41 
zákona o metrológii počas platnosti autorizácie 

 
Kontrolu vykonali:   Titul, meno, priezvisko – odbor metrológie ÚNMS SR 
  Titul, meno, priezvisko – odbor metrológie ÚNMS SR 
 
Zástupcovia autorizovanej osoby pri kontrole: Titul, meno, priezvisko - funkcia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   



 
 
 

Po vytlačení alebo stiahnutí zo siete je to neriadená kópia dokumentu! P14_IRA_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Identifikátor:  IRA_ÚNMS SR_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Registratúrne číslo:  UNMS/01621/2020-900    
004092/2020 

 

1. Zoznam zistených formálnych nedostatkov pri kontrole na mieste: 
 

 ...................... 

 ..................... 

 ..................... 

 .................... 
 
 

2. Dokumenty predložené autorizovanou osobou: 
 

 ...................... 

 ..................... 

 ..................... 

 .................... 
 
 

3. Záver 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave, XX. YY. 20XY   Titul, meno, priezvisko, podpis  ........................... 
 
 
  
    Titul, meno, priezvisko, podpis  ........................... 

 

Zástupca autorizovanej osoby:   Titul, meno, priezvisko, podpis                ............................ 

 

 



 
 
 

Príloha č. 15 

 
Po vytlačení alebo stiahnutí zo siete je to neriadená kópia dokumentu! P15_IRA_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Identifikátor:  IRA_ÚNMS SR_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Registratúrne číslo:  UNMS/01621/2020-900    
004092/2020 

 

 

 

ROZHODNUTIE 

č. ........ zo dňa ........ (dátum) 

 
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len úrad“)  

ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť metrológie podľa § 3 písm. a) zákona č. 157/2018 Z. 
z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o metrológii“) 
a príslušný podľa § 4 písm. d) zákona o metrológii, § 5 a 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) na základe 
žiadosti o predĺženie platnosti autorizácie doručenej úradu dňa ..... a na základe kontroly 
dodržiavania autorizačných požiadaviek podľa § 33 ods. 1 a 2 a povinností autorizovanej osoby 
počas platnosti autorizácie podľa § 41 zákona o metrológii a podľa § 37 ods. 1 zákona o metrológii 
 

predlžuje 

platnosť autorizácie udelenej Rozhodnutím o autorizácii č. ....... zo dňa ...... v znení Rozhodnutia  
č. ... zo dňa ... (podľa toho, koľko zmien pôvodného rozhodnutia bolo úradom vydaných) 
autorizovanej osobe 
  

Názov, obchodné meno spoločnosti 
Sídlo, IČO: ........ 

 (ďalej len „autorizovaná osoba“) 

 

na výkon overovania určených meradiel - ............./ úradného merania - .......... v rozsahu 
uvedenom v Rozhodnutí o autorizácii č. ........ zo dňa ........., ktorého platnosť sa týmto predlžuje 
o ................ do .............. 
 
Odôvodnenie: 

Poučenie:  
Podľa § 61 správneho poriadku možno proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad do 15 dní 

odo dňa jeho oznámenia na Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej 
republiky, Štefanovičova 3, P.O. Box 76, 810 05 Bratislava 15. Toto rozhodnutie je preskúmateľné 
súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.  
 
 

 

     (meno, priezvisko, podpis) 
   predseda úradu 

 

 



 
 
 

Príloha č. 16 

 
Po vytlačení alebo stiahnutí zo siete je to neriadená kópia dokumentu! P16_IRA_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Identifikátor:  IRA_ÚNMS SR_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Registratúrne číslo:  UNMS/01621/2020-900    
004092/2020 

 

 
Odbor metrológie 

Štefanovičova 3, P. O. BOX 76 
810 05 Bratislava 15 

www.unms.sk 

 

Doručené dňa:  

Evidenčné číslo: 
 

 

ŽIADOSŤ O ZMENU AUTORIZÁCIE 
na výkon overovania určených meradiel 

 
podľa § 36 ods. 1 písm. x) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 
 
I. Autorizovaná osoba (ďalej len „AO“) 
 

Obchodné meno: 
 

IČO: 

Sídlo/miesto podnikania: 
 

Tel.: 
 

Webové sídlo: 

E-mail: 

Metrologické 
pracovisko:  

Názov a adresa: Tel.: 

E-mail: 

Rozhodnutie o autorizácii: 
 

Dôvod žiadosti o zmenu autorizácie: 

 

http://www.unms.sk/


 
 
 

Po vytlačení alebo stiahnutí zo siete je to neriadená kópia dokumentu! P16_IRA_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Identifikátor:  IRA_ÚNMS SR_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Registratúrne číslo:  UNMS/01621/2020-900    
004092/2020 

 

II. Prílohy potrebné k žiadosti o zmenu autorizácie 
 

Názov prílohy Označenie prílohy 

  

  

  

  

 

K žiadosti o zmenu autorizácie sa pripojí potvrdenie o zaplatení správneho poplatku 33,- € alebo 
žiadosť o vydanie výzvy na zaplatenie správneho poplatku podľa zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 

 
Osobné údaje v rozsahu uvedenom v tejto žiadosti sú spracúvané na základe § 33 a 36 zákona  
č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov výlučne na účel kontroly 
splnenia autorizačných požiadaviek a vydania rozhodnutia o zmene autorizácie.  
 
 

 

 

 

 

 

________      ___________           __________________             _________________ 
   dátum           pečiatka AO                    meno, priezvisko,                             meno, priezvisko,  

                                      podpis štatutárneho orgánu                 podpis zodpovedného                                           
 AO       zástupcu 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Príloha č. 17 

 
Po vytlačení alebo stiahnutí zo siete je to neriadená kópia dokumentu! P17_IRA_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Identifikátor:  IRA_ÚNMS SR_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Registratúrne číslo:  UNMS/01621/2020-900    
004092/2020 

 

 
Odbor metrológie 

Štefanovičova 3, P. O. BOX 76 
810 05 Bratislava 15 

www.unms.sk 

 

Doručené dňa:  

Evidenčné číslo: 
 

ŽIADOSŤ O ZMENU AUTORIZÁCIE 
na výkon úradného merania 

 
podľa § 36 ods. 1 písm. x) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 
 
I. Autorizovaná osoba (ďalej len „AO“) 
 

Obchodné meno: 
 

IČO: 

Sídlo/miesto podnikania: 
 

Tel.: 
 

Webové sídlo: 

E-mail: 

Metrologické 
pracovisko:  

Názov a adresa: Tel.: 

E-mail: 

Rozhodnutie o autorizácii: 
 

Dôvod žiadosti o zmenu autorizácie: 

http://www.unms.sk/


 
 
 

Po vytlačení alebo stiahnutí zo siete je to neriadená kópia dokumentu! P17_IRA_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Identifikátor:  IRA_ÚNMS SR_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Registratúrne číslo:  UNMS/01621/2020-900    
004092/2020 

 

II. Prílohy potrebné k žiadosti o zmenu autorizácie 
 

Názov prílohy Označenie prílohy 

  

  

  

  

 

K žiadosti o zmenu autorizácie sa pripojí potvrdenie o zaplatení správneho poplatku 33,- € alebo 
žiadosť o vydanie výzvy na zaplatenie správneho poplatku podľa zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 

 
Osobné údaje v rozsahu uvedenom v tejto žiadosti sú spracúvané na základe § 33 a 36 zákona  
č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov výlučne na účel kontroly 
splnenia autorizačných požiadaviek a vydania rozhodnutia o zmene autorizácie.  
 
 

 

 

 

 

________      ___________           __________________             _________________ 
   dátum           pečiatka AO                     meno, priezvisko,                           meno, priezvisko,  

                                      podpis štatutárneho orgánu                 podpis zodpovedného                                           
 AO       zástupcu 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Príloha č. 18 

 
Po vytlačení alebo stiahnutí zo siete je to neriadená kópia dokumentu! P18_IRA_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Identifikátor:  IRA_ÚNMS SR_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Registratúrne číslo:  UNMS/01621/2020-900    
004092/2020 

 

 

 

 

 

  

 

 

Správa o výsledku kontroly  
(k žiadosti o zmenu autorizácie) 

 
č. YYYYYY/20XY 

 
 
Autorizovaná osoba: Obchodné meno 

Úplná adresa 
 
Registračné číslo žiadosti o zmene autorizácie:      XXX/ZZZZ 
 
Kontrolovaný subjekt: Obchodné meno  
 

Metrologické pracovisko: 
Úplná adresa 
 

Predmet autorizácie: výkon .................................................... 
 
Rozhodnutie o autorizácii: Rozhodnutie o autorizácii č. ....................................... 
 
Čas posudzovania:  XX. YY. ZZZZ – XX. YY. ZZZZ 
 
Kontrola na mieste:  XX. YY. ZZZZ – XX. YY. ZZZZ 

Metrologické pracovisko: 
Úplná adresa 

 
Rozsah kontroly:  kontrola plnenia autorizačných požiadaviek podľa § ............... zákona  

č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len „zákon o metrológii“) 

 
Kontrolu vykonali:  Titul, meno, priezvisko – odbor metrológie ÚNMS SR 
 Titul, meno, priezvisko – odbor metrológie ÚNMS SR 
 
Zástupcovia autorizovanej osoby pri kontrole: Titul, meno, priezvisko - funkcia 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             



 
 
 

Po vytlačení alebo stiahnutí zo siete je to neriadená kópia dokumentu! P18_IRA_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Identifikátor:  IRA_ÚNMS SR_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Registratúrne číslo:  UNMS/01621/2020-900    
004092/2020 

 

1. Dokumentácia predložená pri kontrole: 
 

 ........... 

 ........... 

 ........... 

 ............ 

 ........... 

 ........... 
 

2. Autorizačné požiadavky podľa § ..................... zákona o metrológii:  
 

Písm. ....)  Spĺňa
* 

Nespĺňa
* 

Písm. ....)  Spĺňa
*
 Nespĺňa

*
 

Písm. ....)  Spĺňa
*
 Nespĺňa

*
 

*) – nehodiace sa preškrtnúť 

 
3. Záver 

 
 
S výsledkami kontroly boli oboznámení: 
 
 
 
Vyjadrenie zástupcu autorizovanej osoby: 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
V ........................, XX. YY. ZZZZ 
 
 
 
Kontrolu vykonali:     Titul, meno, priezvisko, podpis ........................... 
 
 
  
    Titul, meno, priezvisko, podpis ........................... 
   
 
 
Zástupca autorizovanej osoby:    Titul, meno, priezvisko, podpis   ............................ 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

Príloha č. 19 

 
Po vytlačení alebo stiahnutí zo siete je to neriadená kópia dokumentu! P19_IRA_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Identifikátor:  IRA_ÚNMS SR_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Registratúrne číslo:  UNMS/01621/2020-900    
004092/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záznam o výsledku kontroly  
(k žiadosti o zmenu autorizácie) 

 
č. YYYYYY/20XY 

 
 
Autorizovaná osoba: Obchodné meno 

Úplná adresa 
 
Registračné číslo žiadosti o zmene autorizácie:      XXX/ZZZZ 
 
Kontrolovaný subjekt: Obchodné meno  
 

Metrologické pracovisko: 
Úplná adresa 
 

Predmet autorizácie: výkon .......................................................... 
 
Rozhodnutie o autorizácii: Rozhodnutie o autorizácii č. ............................................... 
 
Čas posudzovania:  XX. YY. 20XY – XX. YY. 20XY 
 
Kontrola na mieste:  XX. YY. 20XY – XX. YY. 20XY 

Metrologické pracovisko: 
Úplná adresa  
  

Rozsah kontroly:  kontrola plnenia autorizačných požiadaviek podľa § ................. zákona  
č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len „zákon o metrológii“) 

 
Kontrolu vykonali:   Titul, meno, priezvisko – odbor metrológie ÚNMS SR 
  Titul, meno, priezvisko – odbor metrológie ÚNMS SR 
 
Zástupcovia autorizovanej osoby pri kontrole: Titul, meno, priezvisko - funkcia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   



 
 

Po vytlačení alebo stiahnutí zo siete je to neriadená kópia dokumentu! P19_IRA_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Identifikátor:  IRA_ÚNMS SR_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Registratúrne číslo:  UNMS/01621/2020-900    
004092/2020 

 

1. Dokumentácia predložená pri kontrole: 
 

 ...................... 

 ..................... 

 ..................... 

 .................... 
 
 

2. Autorizačné požiadavky podľa § ............................ zákona o metrológii:  
 
 
 

3. Záver 
 
Počas posudzovania neboli zistené nedostatky v plnení autorizačných požiadaviek. 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave, XX. YY. 20XY   Titul, meno, priezvisko, podpis  ........................... 
 
 
  
    Titul, meno, priezvisko, podpis  ........................... 

 

 

 

 



 
 
 

Príloha č. 20 

 
Po vytlačení alebo stiahnutí zo siete je to neriadená kópia dokumentu! P20_IRA_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Identifikátor:  IRA_ÚNMS SR_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Registratúrne číslo:  UNMS/01621/2020-900    
004092/2020 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Protokol o výsledku kontroly  
(k žiadosti o zmenu autorizácie) 

 
č. YYYYYY/20XY 

 
 
Autorizovaná osoba: Obchodné meno 

Úplná adresa 
 
Registračné číslo žiadosti o zmene autorizácie:      XXX/ZZZZ 
 
Kontrolovaný subjekt: Obchodné meno  
 

Metrologické pracovisko: 
Úplná adresa 
 

Predmet autorizácie: výkon .......................................................... 
 
Rozhodnutie o autorizácii: Rozhodnutie o autorizácii č. ............................................... 
 
Čas posudzovania:  XX. YY. 20XY – XX. YY. 20XY 
 
Kontrola na mieste:  XX. YY. 20XY – XX. YY. 20XY 

Metrologické pracovisko: 
Úplná adresa  
  

Rozsah kontroly:  kontrola plnenia autorizačných požiadaviek podľa § .................... zákona  
č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len „zákon o metrológii“) 

 
Kontrolu vykonali:   Titul, meno, priezvisko – odbor metrológie ÚNMS SR 
  Titul, meno, priezvisko – odbor metrológie ÚNMS SR 
 
Zástupcovia autorizovanej osoby pri kontrole: Titul, meno, priezvisko - funkcia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   



 
 
 

Po vytlačení alebo stiahnutí zo siete je to neriadená kópia dokumentu! P20_IRA_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Identifikátor:  IRA_ÚNMS SR_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Registratúrne číslo:  UNMS/01621/2020-900    
004092/2020 

 

1. Dokumentácia predložená pri kontrole: 
 

 ...................... 

 ..................... 

 ..................... 

 .................... 
 
 

2. Autorizačné požiadavky podľa § ..................... zákona o metrológii:  
 
 
 
 
 

3. Záver 
 
Počas posudzovania boli zistené nedostatky v plnení autorizačných požiadaviek. 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave, XX. YY. 20XY   Titul, meno, priezvisko, podpis  ........................... 
 
 
  
    Titul, meno, priezvisko, podpis  ........................... 
  
 

 

 

 

 



 
 
 

Príloha č. 21 

 
Po vytlačení alebo stiahnutí zo siete je to neriadená kópia dokumentu! P21_IRA_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Identifikátor:  IRA_ÚNMS SR_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Registratúrne číslo:  UNMS/01621/2020-900    
004092/2020 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Zápis o preskúmaní odstránenia formálnych nedostatkov  
(k žiadosti o zmenu autorizácie) 

 
č. YYYYYY/20XY 

 
 
Autorizovaná osoba: Obchodné meno 

Úplná adresa 
 
Registračné číslo žiadosti o zmenu autorizácie:      XXX/ZZZZ 
 
Kontrolovaný subjekt: Obchodné meno  
 

Metrologické pracovisko: 
Úplná adresa 
 

Predmet autorizácie: výkon .......................................................... 
 
Rozhodnutie o autorizácii: Rozhodnutie o autorizácii č. ............................................... 
 
Čas posudzovania:  XX. YY. 20XY – XX. YY. 20XY 
 
Kontrola na mieste:  XX. YY. 20XY – XX. YY. 20XY 

Metrologické pracovisko: 
Úplná adresa  
  

Rozsah kontroly:  kontrola plnenia autorizačných požiadaviek podľa § .................... zákona  
č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len „zákon o metrológii“) 

 
Kontrolu vykonali:   Titul, meno, priezvisko – odbor metrológie ÚNMS SR 
  Titul, meno, priezvisko – odbor metrológie ÚNMS SR 
 
Zástupcovia autorizovanej osoby pri kontrole: Titul, meno, priezvisko - funkcia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   



 
 
 

Po vytlačení alebo stiahnutí zo siete je to neriadená kópia dokumentu! P21_IRA_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Identifikátor:  IRA_ÚNMS SR_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Registratúrne číslo:  UNMS/01621/2020-900    
004092/2020 

 

1. Zoznam zistených formálnych nedostatkov pri kontrole na mieste: 
 

 ...................... 

 ..................... 

 ..................... 

 .................... 
 
 

2. Dokumenty predložené autorizovanou osobou: 
 

 ..................... 

 ..................... 

 ..................... 

 .................... 
 
 

3. Záver 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave, XX. YY. 20XY   Titul, meno, priezvisko, podpis  ........................... 
 
 
  
    Titul, meno, priezvisko, podpis  ........................... 
  
 
 
Zástupca autorizovanej osoby:   Titul, meno, priezvisko, podpis                ............................ 
 
 
 

 



 
 
 

Príloha č. 22 

 
Po vytlačení alebo stiahnutí zo siete je to neriadená kópia dokumentu! P22_IRA_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Identifikátor:  IRA_ÚNMS SR_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Registratúrne číslo:  UNMS/01621/2020-900    
004092/2020 

 

 

 

ROZHODNUTIE 

č. ........ zo dňa ........ (dátum) 

 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) 
ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť metrológie podľa § 3 písm. a) zákona č. 157/2018  
Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov predpisov (ďalej len „zákon 
o metrológii“) a príslušný podľa § 4 písm. d) zákona o metrológii, § 5 a 46 zákona č. 71/1967 Zb.  
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny 
poriadok“), na základe žiadosti o zmenu autorizácie doručenej úradu dňa ......... a na základe 
posúdenia plnenia autorizačných požiadaviek podľa § 36 ods. 2 zákona o metrológii, podľa § 36 
ods. 1 písm. x) zákona o metrológii 
 

mení 
 

autorizáciu udelenú Rozhodnutím č. ... zo dňa ... v znení Rozhodnutia č. ... zo dňa ... (podľa toho, 
koľko zmien pôvodného rozhodnutia bolo úradom vydaných) autorizovanej osobe 
 

Názov, obchodné meno spoločnosti 
Sídlo, IČO: ........ 

(ďalej len „autorizovaná osoba“) 

 
na výkon overovania určených meradiel (uviesť druh)/ na výkon úradného merania (uviesť druh) od 
nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia tak, že ................................. Prílohy k Rozhodnutiu 
o autorizácii / výroku Rozhodnutia o autorizácii znie: 
 

Odôvodnenie: 

Poučenie:  
Podľa § 61 správneho poriadku možno proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad  

do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo 
Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, P.O. Box 76, 810 05 Bratislava 15. Toto rozhodnutie je 
preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí 
právoplatnosti.  
 
 
 

 

     (meno, priezvisko, podpis) 
   predseda úradu 

 



 
 
 

Príloha č. 23 

 
Po vytlačení alebo stiahnutí zo siete je to neriadená kópia dokumentu! P23_IRA_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Identifikátor:  IRA_ÚNMS SR_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Registratúrne číslo:  UNMS/01621/2020-900    
004092/2020 

 
 
 
 

 Obchodné meno 
Kontaktná osoba 
Funkcia kontaktnej osoby 
Úplná adresa 
 
 

 
 
 

 
Vec 
Zmeny v autorizácii  
 
Vážená/ý pani/pán .................., 

 
k Vašej žiadosti zo dňa ..............., ktorá sa týka ................................. 

autorizovaného metrologického pracoviska spoločnosti ........................................, Vám 
oznamujeme nasledovné.  

 
Na základe predložených dokumentov autorizovaného metrologického pracoviska 

spoločnosti ............................................................... podľa § 41 ods. 1 písm. d) zákona  
č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov odbor metrológie Úradu 
pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky zaevidoval navrhované zmeny a 

 
schvaľuje / neschvaľuje 

 

vykonať zmeny v dokumentácii podľa príloh uvedenej žiadosti. 

 
S pozdravom 

 

 

 

  
 
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, P.O.Box 76, 810 05 Bratislava 15 

tel.: + 421 2 57 485 klapka, meno.priezvisko@normoff.gov.sk, www.unms.sk, 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, IBAN: SK39 8180 0000 0070 0006 8787, IČO: 30810710 

Váš list číslo / zo dňa: Naše číslo: Vybavuje / kontakt: Bratislava 

č. ...... z dd. mm. rrrr UNMS/spis/rok-útvar 
záznam/rok 

titul, meno, priezvisko 
+421 xxx xxx klapka 

dd. mm. rrrr 

 (meno, priezvisko, podpis) 
 riaditeľ odboru metrológie 



 
 
 

Príloha č. 24 

 
Po vytlačení alebo stiahnutí zo siete je to neriadená kópia dokumentu! P24_IRA_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Identifikátor:  IRA_ÚNMS SR_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Registratúrne číslo:  UNMS/01621/2020-900    
004092/2020 

 

 
Odbor metrológie 

Štefanovičova 3, P. O. BOX 76 
810 05 Bratislava 15 

www.unms.sk 

 

Doručené dňa:  

Evidenčné číslo: 
 

ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE AUTORIZÁCIE 
na výkon overovania určených meradiel 

 
podľa § 39 písm. e) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 
 
I. Autorizovaná osoba (ďalej len „AO“) 
 

Obchodné meno: 
 

IČO: 

Sídlo/miesto podnikania: 
 

Tel.: 
 

Webové sídlo: 

E-mail: 

Metrologické 
pracovisko:  

Názov a adresa: Tel.: 

E-mail: 

Rozhodnutie o autorizácii: 
 

Dôvod žiadosti o zrušenie autorizácie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
_______      ___________           __________________             _________________ 
   dátum           pečiatka AO                   meno, priezvisko,                              meno, priezvisko,  

                                      podpis štatutárneho orgánu                 podpis zodpovedného                                           
 AO       zástupcu 

http://www.unms.sk/


 
 
 

Príloha č. 25 

 
Po vytlačení alebo stiahnutí zo siete je to neriadená kópia dokumentu! P25_IRA_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Identifikátor:  IRA_ÚNMS SR_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Registratúrne číslo:  UNMS/01621/2020-900    
004092/2020 

 

 
Odbor metrológie 

Štefanovičova 3, P. O. BOX 76 
810 05 Bratislava 15 

www.unms.sk 

 

Doručené dňa:  

Evidenčné číslo: 
 

ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE AUTORIZÁCIE 
na výkon úradného merania 

 
podľa § 39 písm. e) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 
 

I. Autorizovaná osoba (ďalej len „AO“) 
 

Obchodné meno: 
 

IČO: 

Sídlo/miesto podnikania: 
 

Tel.: 
 

Webové sídlo: 

E-mail: 

Metrologické 
pracovisko:  

Názov a adresa: Tel.: 

E-mail: 

Rozhodnutie o autorizácii: 
 

Dôvod žiadosti o zrušenie autorizácie: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

________      ___________           __________________             _________________ 
   dátum           pečiatka AO                     meno, priezvisko,                           meno, priezvisko,  

                                      podpis štatutárneho orgánu                 podpis zodpovedného                                           
 AO       zástupcu 

http://www.unms.sk/


 
 
 

Príloha č. 26 

 
Po vytlačení alebo stiahnutí zo siete je to neriadená kópia dokumentu! P26_IRA_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Identifikátor:  IRA_ÚNMS SR_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Registratúrne číslo:  UNMS/01621/2020-900    
004092/2020 

 

 

 

 

ROZHODNUTIE 

č. ........ zo dňa ........ (dátum) 

 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) 
ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť metrológie podľa § 3 písm. a) zákona č. 157/2018  
Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o metrológii“) 
a príslušný podľa § 39 zákona o metrológii, § 5 a 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), podľa § 39  
písm. x) zákona o metrológii 
 

zrušuje 
 

autorizáciu udelenú Rozhodnutím č. ... zo dňa ... v znení Rozhodnutia č. ... zo dňa ... (podľa toho, 
koľko zmien pôvodného rozhodnutia bolo úradom vydaných) autorizovanej osobe 
 

Názov, obchodné meno spoločnosti 
Sídlo, IČO: ........ 

 (ďalej len „autorizovaná osoba“) 

 

na výkon overovania určených meradiel (uviesť druh)/ na výkon úradného merania (uviesť druh) 
z dôvodu, že účastník konania ... (uviesť dôvod zrušenia podľa § 39 písm. x) zákona o metrológii). 
 

Odôvodnenie: 

Poučenie:  
Podľa § 61 správneho poriadku možno proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad  

do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo 
Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, P.O. Box 76, 810 05 Bratislava 15. Toto rozhodnutie je 
preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí 
právoplatnosti.  
 
 
 

    (meno, priezvisko, podpis) 
   predseda úradu 

 



 
 
 

Príloha č. 27 

 
Po vytlačení alebo stiahnutí zo siete je to neriadená kópia dokumentu! P27_IRA_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Identifikátor:  IRA_ÚNMS SR_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Registratúrne číslo:  UNMS/01621/2020-900    
004092/2020 

 

 
Odbor metrológie 

Štefanovičova 3, P. O. BOX 76 
810 05 Bratislava 15 

www.unms.sk 

 

Doručené dňa:  

Evidenčné číslo: 
 

ŽIADOSŤ O POZASTAVENIE AUTORIZÁCIE 
na výkon overovania určených meradiel 

 
podľa § 38 ods. 1 písm. e) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 
 
I. Autorizovaná osoba (ďalej len „AO“) 
 

Obchodné meno: 
 

IČO: 

Sídlo/miesto podnikania: 
 

Tel.: 
 

Webové sídlo: 

E-mail: 

Metrologické 
pracovisko:  

Názov a adresa: Tel.: 

E-mail: 

Rozhodnutie o autorizácii: 
 

Dôvod žiadosti o pozastavenie autorizácie: 

 

http://www.unms.sk/


 
 

Po vytlačení alebo stiahnutí zo siete je to neriadená kópia dokumentu! P27_IRA_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Identifikátor:  IRA_ÚNMS SR_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Registratúrne číslo:  UNMS/01621/2020-900    
004092/2020 

 

II. Prílohy potrebné k žiadosti o pozastavenie autorizácie 
 

Názov prílohy Označenie prílohy 

  

  

  

  

 

 

 

________      ___________           __________________             _________________ 
   dátum           pečiatka AO                     meno, priezvisko,                           meno, priezvisko,  

                                      podpis štatutárneho orgánu                 podpis zodpovedného                                           
 AO       zástupcu 
 

 

 

 

 



 
 
 

Príloha č. 28 

 
Po vytlačení alebo stiahnutí zo siete je to neriadená kópia dokumentu! P28_IRA_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Identifikátor:  IRA_ÚNMS SR_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Registratúrne číslo:  UNMS/01621/2020-900    
004092/2020 

 

 
Odbor metrológie 

Štefanovičova 3, P. O. BOX 76 
810 05 Bratislava 15 

www.unms.sk 

 

Doručené dňa:  

Evidenčné číslo: 
 

ŽIADOSŤ O POZASTAVENIE AUTORIZÁCIE 
na výkon úradného merania 

 
podľa § 38 ods. 1 písm. e) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 
 

I. Autorizovaná osoba (ďalej len „AO“) 
 

Obchodné meno: 
 

IČO: 

Sídlo/miesto podnikania: 
 

Tel.: 
 

Webové sídlo: 

E-mail: 

Metrologické 
pracovisko:  

Názov a adresa: Tel.: 

E-mail: 

Rozhodnutie o autorizácii: 
 

Dôvod žiadosti o pozastavenie autorizácie: 

 

http://www.unms.sk/


 
 
 

Po vytlačení alebo stiahnutí zo siete je to neriadená kópia dokumentu! P28_IRA_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Identifikátor:  IRA_ÚNMS SR_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Registratúrne číslo:  UNMS/01621/2020-900    
004092/2020 

 

II. Prílohy potrebné k žiadosti o pozastavenie autorizácie 
 

Názov prílohy Označenie prílohy 

  

  

  

  

 

 

 

________      ___________           __________________             _________________ 
   dátum           pečiatka AO                     meno, priezvisko,                           meno, priezvisko,  

                                      podpis štatutárneho orgánu                 podpis zodpovedného                                           
 AO       zástupcu 
 

 

 

 



 
 
 

Príloha č. 29 

 
Po vytlačení alebo stiahnutí zo siete je to neriadená kópia dokumentu! P29_IRA_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Identifikátor:  IRA_ÚNMS SR_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Registratúrne číslo:  UNMS/01621/2020-900    
004092/2020 

 

 

 

 

ROZHODNUTIE 

č. ........ zo dňa ........ (dátum) 

 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) 
ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť metrológie podľa § 3 písm. a) zákona č. 157/2018  
Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o metrológii“) 
a príslušný podľa § 4 písm. d) zákona o metrológii, § 5 a 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), podľa § 38 
ods. 1 písm. x) zákona o metrológii 
  

pozastavuje  
 
autorizáciu udelenú Rozhodnutím č. ... zo dňa ...  v znení Rozhodnutia č. ... zo dňa ...  
(podľa toho, koľko zmien pôvodného rozhodnutia bolo úradom vydaných) na dobu .... 
autorizovanej osobe  
 

Názov, obchodné meno spoločnosti 
Sídlo, IČO: ........ 

 (ďalej len „autorizovaná osoba“) 

 

na výkon overovania určených meradiel (uviesť druh)/ na výkon úradného merania (uviesť druh) 
z dôvodu ...(uviesť dôvod pozastavenia podľa § 38 ods. 1 písm. x) zákona o metrológii). 
 

Odôvodnenie: 
 
Poučenie:  

Podľa § 61 správneho poriadku možno proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad do 15 dní 
odo dňa jeho oznámenia na Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej 
republiky, Štefanovičova 3, P.O. Box 76, 810 05 Bratislava 15. Toto rozhodnutie je preskúmateľné 
súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti. Podľa § 38 
ods. 2 zákona o metrológii odvolanie proti rozhodnutiu o pozastavení autorizácie nemá odkladný 
účinok. 
 
 

 

    (meno, priezvisko, podpis) 
   predseda úradu 



 
 
 

Príloha č. 30 

 
Po vytlačení alebo stiahnutí zo siete je to neriadená kópia dokumentu! P30_IRA_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Identifikátor:  IRA_ÚNMS SR_52/2019_MEPO_ÚZ01 

Registratúrne číslo:  UNMS/01621/2020-900    
004092/2020 

 

 

 

 

ROZHODNUTIE 

č. ........ zo dňa ........ (dátum) 

 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej          len 
„úrad“) ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť metrológie podľa § 3 písm. a) zákona 
č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej  
len „zákon o metrológii“) a príslušný podľa § 4 písm. d) zákona o metrológii, § 5 a 46 zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„správny poriadok“), podľa § 38 ods. 4 zákona o metrológii 
  

zrušuje pozastavenie  
 
autorizácie pozastavenej Rozhodnutím č. ... zo dňa ...  autorizovanej osobe  
 

Názov, obchodné meno spoločnosti 
Sídlo, IČO: ........ 

 (ďalej len „autorizovaná osoba“) 

 
na výkon overovania určených meradiel .........  / výkon úradného merania, nakoľko odpadol dôvod 
pozastavenia autorizácie podľa § .........................   zákona o metrológii. 
 
Odôvodnenie: 

   

Poučenie:  
Podľa § 61 správneho poriadku možno proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad do 15 dní 

odo dňa jeho oznámenia na Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej 
republiky, Štefanovičova 3, P.O. Box 76, 810 05 Bratislava 15. Toto rozhodnutie je preskúmateľné 
súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti. 
 

 
 
 
    (meno, priezvisko, podpis) 

   predseda úradu 
  


