
 

Tento dokument bol autorizovaný (t. j. elektronicky podpísaný) v súlade s § 23 zákona č. 305/2013 Z. z.  

o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(zákon o e-Governmente). 

 

ROZHODNUTIE 
 

č. 2017/900/016455/04322 zo dňa 18. 12. 2017 
 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej          
len „úrad“) ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť metrológie podľa § 31 ods. 1 zákona 
č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o metrológii“) a príslušný podľa § 31 ods. 2 písm. e) 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 
doručenej dňa 25. 10. 2017 a na základe preverenia splnenia podmienok autorizácie     
podľa § 23 ods. 2 zákona o metrológii, podľa § 24 ods. 1 zákona o metrológii 

 

autorizuje 
 

Homola spol. s r. o. 
Dlhé diely I/18, 841 04 Bratislava, IČO: 31 325 921 

 
na obdobie od právoplatnosti tohto rozhodnutia do dňa 18. 12. 2022 na výkon 
overovania určených meradiel uvedených v prílohe k rozhodnutiu                                 
č. 2017/900/016455/04322 zo dňa 18. 12. 2017, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto 
rozhodnutia a je súčasťou výroku. 
 

Autorizovanej osobe sa prideľuje overovacia značka M s evidenčným číslom 69, 
na používanie ktorej sa vzťahujú § 15 a § 18 zákona o metrológii a § 9 vyhlášky úradu 
č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „vyhláška“).  
 

Pri vykonávaní činností podľa tohto rozhodnutia je autorizovaná osoba povinná 
dodržiavať podmienky autorizácie, riadiť sa povinnosťami a oprávneniami autorizovanej 
osoby uvedenými v § 25 zákona o metrológii a ďalšími povinnosťami ustanovenými v zákone 
o metrológii a ustanovenými v prílohe tohto rozhodnutia.  

 
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.  

 
 
 

                                                                                       Ing. Pavol Pavlis 
 predseda úradu 
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Príloha 
  

k rozhodnutiu č. 2017/900/016455/04322 zo dňa 18. 12. 2017 
na výkon overovania určených meradiel  

 
1. Zodpovedný zástupca autorizovanej osoby:  

 
 

 
2. Zoznam pracovísk vykonávajúcich overovanie a overovacia značka pracoviska 

Číslo 
pracoviska 

Pracovisko Adresa pracoviska 
Overovacia značka 

pracoviska 

1 
Homola spol. s r. o., Bratislava 

pracovisko Bratislava 
Krajná 49 

821 04 Bratislava 
M69 - 01 

2 
Homola spol. s r. o., Bratislava 

pracovisko Ružomberok 
Korytnická 34 

034 03 Ružomberok 
M69 - 02 

3 
Homola spol. s r. o., Bratislava 

pracovisko Košice 
Rampová 4 

040 01 Košice 
M69 - 03 

 
3. Príručka kvality kalibračného laboratória spoločnosti Homola spol. s r. o.,  

Dlhé diely I/18, 841 04 Bratislava v oblasti overovania neinvazívnych meradiel tlaku krvi 
mechanických a elektromechanických, tlakomerov na meranie tlaku v pneumatikách 
motorových vozidiel, momentových kľúčov a analyzátorov výfukových plynov motorových 
vozidiel so zážihovým motorom, vydanie č. 1, dátum vydania: 22. 09. 2017 (ďalej  
len ,,príručka kvality“) je záväznou riadiacou normou pre prácu autorizovaného 
metrologického pracoviska (ďalej len ,,AMP“). 

 
4. Predmet a rozsah autorizácie, technické špecifikácie: 

P
o

lo
ž
k
a
 Druh overovaných 

meradiel 

(Položka prílohy č. 1 k 

vyhláške) 

Merací rozsah 

Rozšírená 

neistota U 

(k=2) 

Zavedené metódy 
Ostatné 

špecifikácie 
Druh Dokumentácia 

1. 

Tlakomery na meranie 

tlaku v pneumatikách 

motorových vozidiel 

(pol. 2.3.3) 

(0 až 20) bar 0,02 bar 
Priame 

porovnanie 

PP-01-02  

Tlakomery na 

meranie tlaku v 

pneumatikách 

motorových vozidiel 

v laboratóriu 

a u zákazníka 

2. 
Momentové kľúče 

(pol. 2.4.6) 

(1 až 10) N∙m  0,67 % 

Priame 
porovnanie 

PP-90-02 

Momentové kľúče 
v laboratóriu 

(10 až 100) N∙m 0,44 % 

(100 až 1000) N∙m 0,50 % 

(0,2 až 1) N∙m 1,5 % 

(1 až 10) N∙m 0,86 % 

(10 až 400) N∙m 0,94 % 

(400 až 1500) N∙m 0,92 % 

(1 až 10) N∙m 1,5 % 

(10 až 100) N∙m 0,64 % 

(100 až 1100) N∙m 0,70 % 
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3. 

Analyzátory výfukových 

plynov motorových 

vozidiel so zážihovým 

motorom 

(pol. 7.5.1) 

CO (0,5 až 3,5) % obj. 0,018 % obj. 

Priame 
meranie 

PP-19-01 

Analyzátory 

výfukových plynov 

motorových vozidiel 

so zážihovým 

motorom 

v laboratóriu 

a u zákazníka 
CO2 (6 až 14) % obj. 0,14 % obj. 

HC (85 až 1150).10-6 % obj. 6.10-6 % obj. 

4. 

Neinvazívne meradlá 

tlaku krvi mechanické  

a elektromechanické 

(pol. 2.3.1) 

(0 až 300) mm Hg 0,6 mm Hg 
Priame 

porovnanie 

PP-01-03 

Neinvázne meradlá 

tlaku krvi mechanické 

a elektromechanické 

v laboratóriu 

a u zákazníka 

 

5. Ďalšie povinnosti autorizovanej osoby 

5.1 Zodpovedný zástupca autorizovanej osoby zodpovedá za všetky činnosti AMP 
súvisiace s výkonom činnosti, ktorá je predmetom autorizácie. Zabezpečuje,             
aby overovanie meradiel bolo vykonávané v súlade so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, technickými normami a normatívnymi dokumentmi, meradlo bolo označené 
overovacími a zabezpečovacími značkami a aby doklad o overení obsahoval všetky 
náležitosti. 

5.2 Oprávnení zamestnanci autorizovanej osoby podieľajúci sa na metrologických 
činnostiach AMP sú zodpovední za správne vykonávanie overovania a sú povinní riadiť 
sa príručkou kvality. 

5.3 Zhotovenie overovacej značky a pečiatky AMP si autorizovaná osoba zabezpečí 
na svoje náklady sama a vzor odtlačku pečiatky a overovacej značky bezodkladne 
predloží na odbor metrológie úradu. Požiadavky na tvar a obsah pečiatky sú uvedené 
v bode 8.3.2 metodického postupu MP 9: 2017 Autorizácia na výkon overovania 
určených meradiel a na výkon úradného merania, ktorý vydal úrad.  

  

6. Informačné povinnosti autorizovanej osoby 

6.1 AMP je povinné zasielať úradu správu o činnosti v termíne do 15. februára 
kalendárneho roku s údajmi za predchádzajúci rok podľa osnovy, ktorá je uverejňovaná 
na webovom sídle úradu. 

6.2 AMP je povinné informovať odbor metrológie úradu o zrušení alebo pozastavení 
platnosti osvedčenia o akreditácii bez vyzvania vždy do 10 pracovných dní odo dňa 
doručenia rozhodnutia o zrušení resp. pozastavení osvedčenia o akreditácii.  

6.3 AMP je povinné informovať odbor metrológie úradu o kontrolách vykonaných 
Slovenským metrologickým inšpektorátom (ďalej len „SMI“) a o dohľadoch Slovenskej 
národnej akreditačnej služby (ďalej len „SNAS“) bez vyzvania vždy do 10 pracovných 
dní odo dňa vykonanej kontroly, resp. dohľadu. Informácia musí obsahovať minimálne 
tieto údaje: dátum kontroly alebo dohľadu, vykonávateľ kontroly alebo dohľadu, 
predmet kontroly alebo dohľadu. 

6.4 AMP je povinné informovať odbor metrológie úradu o výsledkoch kontrol vykonaných 
SMI a o výsledkoch dohľadov vykonaných SNAS bez vyzvania vždy do 10 pracovných 
dní odo dňa oznámenia výsledkov kontroly, resp. dohľadu. Informácia musí obsahovať 
minimálne tieto údaje: dátum kontroly alebo dohľadu, vykonávateľ kontroly alebo 
dohľadu, predmet kontroly alebo dohľadu, výsledok kontroly alebo dohľadu.  

6.5 AMP je povinné informovať odbor metrológie úradu o účasti na porovnávacích 
meraniach bez vyzvania vždy do 10 pracovných dní odo dňa vykonania 
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porovnávacieho merania. Informácia musí obsahovať minimálne tieto údaje: dátum 
porovnávacieho merania, organizátor porovnávacieho merania, predmet 
porovnávacieho merania.  

6.6 AMP je povinné informovať odbor metrológie úradu o výsledku vykonaných 
porovnávacích meraní bez vyzvania vždy do 10 pracovných dní odo dňa doručenia 
vyhodnotenia porovnávacieho merania. Informácia musí obsahovať minimálne tieto 
údaje: dátum porovnávacieho merania, organizátor porovnávacieho merania, predmet 
porovnávacieho merania, výsledok porovnávacieho merania.  


