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1  Termíny, definície a skratky 

AO autorizovaná osoba 

autorizácia udelenie oprávnenia podnikateľovi alebo inej právnickej 
osobe na výkon overovania určeného meradla  
alebo výkon úradného merania 

doklad o spôsobilosti v oblasti 
metrológie 

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

držiteľ dokladu spôsobilosti v oblasti 
metrológie 

fyzická osoba, ktorej bol vydaný doklad o spôsobilosti 
v oblasti metrológie podľa § 29 zákona o metrológii 

MP Metodický postup č. 06: 2022 o spôsobilosti v oblasti 
metrológie 

poverená osoba právnická osoba, ktorá je poverená ÚNMS SR na výkon 
školenia spôsobilosti v oblasti metrológie za účelom 
predĺženia platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti 
metrológie zástupcu RO  

prihlasovateľ na školenie spôsobilosti 
v oblasti metrológie 

fyzická osoba, ktorá sa prihlasuje na školenie 
spôsobilosti v oblasti metrológie za účelom predĺženia 
platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie 
zástupcu RO 

prihláška na školenie spôsobilosti 
v oblasti metrológie 

prihláška na školenie spôsobilosti v oblasti metrológie  
za účelom predĺženia platnosti dokladu o spôsobilosti 
v oblasti metrológie zástupcu RO 

registrácia oprávnenie na výkon opravy alebo montáže určeného 
meradla alebo balenia označeného spotrebiteľského 
balenia, alebo dovozu označeného spotrebiteľského 
balenia 

RO registrovaná osoba 

SMÚ Slovenský metrologický ústav 

spôsobilosť v oblasti metrológie spôsobilosť v oblasti metrológie podľa § 29 zákona  
o metrológii 

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

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 

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 celoživotnom vzdelávaní zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
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neskorších predpisov 

zákon o metrológii zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov  

zástupca RO osoba, ktorá je zodpovedná za činnosť, ktorá je 
predmetom registrácie a má doklad o spôsobilosti 
v oblasti metrológie 

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

žiadateľ o poverenie na výkon 
školenia spôsobilosti v oblasti 
metrológie 

právnická osoba, ktorá žiada o poverenie na výkon 
školenia spôsobilosti v oblasti metrológie za účelom 
predĺženia platnosti dokladu spôsobilosti v oblasti 
metrológie zástupcu RO 

žiadateľ o preverenie spôsobilosti 
v oblasti metrológie 

fyzická osoba, ktorá žiada o preverenie spôsobilosti 
v oblasti metrológie 
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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 § 29 
ods. 9 zákona o metrológii s cieľom zabezpečiť rovnaký postup pri skúške preverenia spôsobilosti 
v oblasti metrológie a školení spôsobilosti v oblasti metrológie, ktoré sa vykonáva za účelom 
predĺženia platnosti dokladu spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu RO. 
  
Tento MP upravuje podrobnosti o spôsobilosti v oblasti metrológie podľa § 4 písm. i) a § 29 ods. 9 
zákona o metrológii za účelom preverenia spôsobilosti v oblasti metrológie podľa § 29 zákona 
o metrológii. 

 
Podľa tohto MP postupujú ÚNMS SR, SMÚ, žiadatelia o preverenie spôsobilosti v oblasti 
metrológie, žiadatelia o predĺženie dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie, prihlasovatelia 
na školenie spôsobilosti v oblasti metrológie a žiadatelia o poverenie na výkon školenia 
spôsobilosti v oblasti metrológie. 
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3 Predmet MP 
 
3.1  Predmet spôsobilosti v oblasti metrológie 

Spôsobilosť v oblasti metrológie je súhrn odborných vedomostí, praktických schopností a znalosť 
predpisov z oblasti, ktorá je predmetom autorizácie alebo registrácie.  
 
3.2 
Spôsobilosť v oblasti metrológie na výkon overovania určených meradiel alebo výkon úradného 
merania musí mať podľa § 33 ods. 1 písm. d) a e) zákona o metrológii: 

a) zodpovedný zástupca AO na výkon overovania určených meradiel, 
b) zodpovedný zástupcu AO na výkon úradného merania, 
c) fyzická osoba, ktorá vykonáva overovanie určených meradiel, 
d) fyzická osoba, ktorá vykonáva úradné meranie. 

 
3.3 
Spôsobilosť v oblasti metrológie na výkon opravy alebo montáže určeného meradla alebo balenia 
označeného spotrebiteľského balenia, alebo dovozu označeného spotrebiteľského balenia musí 
mať podľa § 44 ods. 1 písm. e) zákona o metrológii: 

a) zástupca RO na opravu určených meradiel, 
b) zástupca RO na montáž určených meradiel, 
c) zástupca RO na opravu a montáž určených meradiel, 
d) zástupca RO na balenie označeného spotrebiteľského balenia, 
e) zástupca RO na dovoz označeného spotrebiteľského balenia, 
f) zástupca RO na balenie a dovoz označeného spotrebiteľského balenia. 

 
4 Preverenie spôsobilosti v oblasti metrológie 

Preverenie spôsobilosti v oblasti metrológie sa vykonáva skúškou preverenia spôsobilosti v oblasti 
metrológie na predmet činnosti a na druh určeného meradla, ktoré žiadateľ o preverenie 
spôsobilosti v oblasti metrológie požaduje preveriť. 
 

4.1 Žiadosť o preverenie spôsobilosti v oblasti metrológie 

4.1.1  
Žiadosť o preverenie spôsobilosti v oblasti metrológie predkladá žiadateľ o preverenie spôsobilosti 
v oblasti metrológie na SMÚ na formulári, ktorý je zverejnený na webovom sídle SMÚ 
(www.smu.sk).  
 
4.1.2  
Žiadosť o preverenie spôsobilosti v oblasti metrológie obsahuje: 

a) identifikačné údaje žiadateľa o preverenie spôsobilosti v oblasti metrológie, 
b) predmet činnosti, 
c) druh určeného meradla / druh úradného merania, 
d) identifikačné (fakturačné) údaje organizácie, na ktorú sa požaduje vystavenie faktúry, 
e) vyhlásenie žiadateľa o preverenie spôsobilosti v oblasti metrológie o pravdivosti a úplnosti 

uvádzaných údajov, 
f) súhlas žiadateľa o preverenie spôsobilosti v oblasti metrológie so spracúvaním osobných 

údajov, 
g) podpis žiadateľa o preverenie spôsobilosti v oblasti metrológie. 

 
4.1.3 
Prílohou k žiadosti o preverenie spôsobilosti v oblasti metrológie je potvrdenie o úhrade poplatku 
za preverenie spôsobilosti v oblasti metrológie. 

http://www.smu.sk/
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4.2 Posúdenie žiadosti o preverenie spôsobilosti v oblasti metrológie 

SMÚ posúdi úplnosť údajov v žiadosti o preverenie spôsobilosti v oblasti metrológie.  
 
4.2.1 
Ak má žiadosť o preverenie spôsobilosti v oblasti metrológie všetky náležitosti, SMU určí termín 
konania skúšky preverenia spôsobilosti v oblasti metrológie tak, aby sa uskutočnila najneskôr 
do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti o preverenie spôsobilosti v oblasti metrológie. 
 
4.2.2  
Ak žiadosť o preverenie spôsobilosti v oblasti metrológie neobsahuje všetky náležitosti, SMÚ 
upovedomí žiadateľa o preverenie spôsobilosti v oblasti metrológie, že žiadosť o preverenie 
spôsobilosti v oblasti metrológie zaevidoval a vyzve žiadateľa o preverenie spôsobilosti v oblasti 
metrológie na doplnenie žiadosti o preverenie spôsobilosti v oblasti metrológie v určenej lehote.  
 
4.2.3 
Ak žiadateľ o preverenie spôsobilosti v oblasti metrológie v určenej lehote nedostatky odstráni, 
SMÚ určí termín konania skúšky preverenia spôsobilosti v oblasti metrológie tak, aby sa 
uskutočnila najneskôr do 60 dní odo dňa doplnenia žiadosti o preverenia spôsobilosti v oblasti 
metrológie. 
 
4.2.4 
Ak žiadateľ o preverenie spôsobilosti v oblasti metrológie v určenej lehote nedostatky neodstráni, 
SMÚ žiadosť o preverenie spôsobilosti v oblasti metrológie zamietne. 
 
4.2.5  
Bližšie informácie o postupe pri preverovaní, zaevidovaní a potvrdení žiadosti o preverenie 
spôsobilosti v oblasti metrológie sú zverejnené na webovom sídle SMÚ (www.smu.sk). 
 
 

4.3 Skúšobná komisia preverenia spôsobilosti v oblasti metrológie 

4.3.1 
Skúšobná komisia preverenia spôsobilosti v oblasti metrológie preveruje odbornú spôsobilosť 
v oblasti metrológie  žiadateľa o preverenie spôsobilosti v oblasti metrológie a vyhodnotí výsledok 
skúšky preverenia spôsobilosti v oblasti metrológie. 
 
4.3.2 
Skúšobná komisia preverenia spôsobilosti v oblasti metrológie je zložená z predsedu  alebo 
zástupcu predsedu a minimálne jedného člena skúšobnej komisie preverenia spôsobilosti v oblasti 
metrológie. 
 
4.3.3 
Za člena skúšobnej komisie preverenia spôsobilosti v oblasti metrológie je menovaný 
zamestnanec SMÚ alebo externý zamestnanec SMÚ po splnení podmienok stanovených SMÚ.  
 
4.3.4  
Predsedu, zástupcu predsedu a členov skúšobnej komisie preverenia spôsobilosti v oblasti 
metrológie menuje a odvoláva generálny riaditeľ SMÚ. 
 
4.3.5 
Podrobnosti o zložení skúšobnej komisie preverenia spôsobilosti v oblasti metrológie oznamuje 
SMÚ žiadateľovi o preverenie spôsobilosti v oblasti metrológie spolu s termínom konania skúšky 
preverenia spôsobilosti v oblasti metrológie. 
 

http://www.smu.sk/
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4.4 Skúška preverenia spôsobilosti v oblasti metrológie 

4.4.1  
Skúška preverenia spôsobilosti v oblasti metrológie sa vykonáva písomnou formou,  
ktorá sa skladá z overovania odborných vedomostí a znalostí predpisov upravujúcich činnosť,  
ktoré žiadateľ o preverenie spôsobilosti v oblasti metrológie požaduje preveriť.  
 
4.4.2  
Skúška preverenia spôsobilosti v oblasti metrológie sa vykonáva pre každý predmet a špecifikáciu 
činnosti podľa prijatej žiadosti o preverenie spôsobilosti v oblasti metrológie. V prípade,  
že overenie odborných vedomostí žiadateľa o preverenie spôsobilosti v oblasti metrológie sa 
vykonáva pre špecifikáciu činnosti určenej viacerými druhmi určených meradiel súčasne, žiadateľ 
o preverenie spôsobilosti v oblasti metrológie je preverovaný pre každý požadovaný druh určeného 
meradla / druh úradného merania.  
 
4.4.3 
Podrobnosti o postupe pri skúške preverenia odborných vedomostí, praktických schopností 
a znalostí z predpisov z oblastí, ktoré sú predmetom autorizácie alebo registrácie, sú zverejnené 
na webovom sídle SMÚ (www.smu.sk). 
 
4.5 Vyhodnotenie a oznámenie výsledku skúšky preverenia spôsobilosti v oblasti 

metrológie 

4.5.1 
Skúška preverenia spôsobilosti v oblasti metrológie sa vykonáva formou testu alebo písomným 
spracovaním odpovedí na otázky. Odpovede na jednotlivé otázky sa hodnotia počtom bodov. 
 
4.5.2  
Ak žiadateľ o preverenie spôsobilosti v oblasti metrológie získa minimálne 80 % bodov 
z maximálneho počtu bodov zo všetkých otázok, skúške preverenia spôsobilosti v oblasti 
metrológie vyhovel. Ak žiadateľ o preverenie spôsobilosti v oblasti metrológie získa menej ako 
80 % bodov z maximálneho počtu bodov zo všetkých otázok, skúške preverenia spôsobilosti 
v oblasti metrológie nevyhovel. 
 
4.5.3  
SMÚ oznamuje výsledok skúšky preverenia spôsobilosti v oblasti metrológie žiadateľovi 
o preverenie spôsobilosti v oblasti metrológie. Úspešnému žiadateľovi o preverenie spôsobilosti 
v oblasti metrológie osvedčuje výsledok skúšky preverenia spôsobilosti v oblasti metrológie 
vydaním dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie. Neúspešnému žiadateľovi o preverenie 
spôsobilosti v oblasti metrológie SMÚ oznámi, že nevyhovel skúške preverenia spôsobilosti 
v oblasti metrológie.  
 
4.5.4 
Bližšie informácie o postupe pri vyhodnotení a oznámení výsledku skúšky preverenia spôsobilosti 
v oblasti metrológie sú zverejnené na webovom sídle SMÚ (www.smu.sk).  
 
4.6 Vydanie a platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie 

4.6.1  
Po úspešnom preverení spôsobilosti v oblasti metrológie SMÚ vydá a zašle žiadateľovi 
o preverenie spôsobilosti v oblasti metrológie najneskôr do 15 dní: 

a) doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie zodpovedného zástupcu AO,  
b) doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie fyzickej osoby, ktorá vykonáva overenie 

určeného meradla,  
c) doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie fyzickej osoby, ktorá vykonáva úradné meranie 

http://www.smu.sk/
http://www.smu.sk/
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alebo  
d) doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu RO. 

 
4.6.2 
Doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie obsahuje: 

a) číslo vydaného dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie, 
b) identifikačné údaje žiadateľa o preverenie spôsobilosti v oblasti metrológie, 
c) predmet činnosti, 
d) druh určeného meradla / druh úradného merania, 
e) dátum úspešného preverenia spôsobilosti v oblasti metrológie, 
f) dátum vydania dokladu spôsobilosti v oblasti metrológie a  
g) platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie. 

 
4.6.3 
Platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie je päť rokov od úspešného preverenia 
spôsobilosti v oblasti metrológie. 
 

4.7 Zmeny údajov v doklade o spôsobilosti v oblasti metrológie 

4.7.1  
Žiadosť o zmenu údajov v doklade o spôsobilosti v oblasti metrológie predkladá držiteľ dokladu 
spôsobilosti v oblasti metrológie na SMÚ na formulári, ktorý je k dispozícii na webovom sídle SMÚ 
(www.smu.sk).  
 
4.7.2 
Držiteľ dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológii požiada o zmenu údajov v doklade o spôsobilosti 
v oblasti metrológie, ak: 

a) mení identifikačné údaje držiteľa dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie (priezvisko, 
titul) alebo 

b) v doklade o spôsobilosti v oblasti metrológie sú uvedené chybné údaje.  
 
4.7.3  
SMÚ preskúma oznámené zmeny a vydá revíziu dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie.  
 
5 Predĺženie času platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie 
 
5.1 Predĺženie času platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie AO 

5.1.1 
SMÚ na základe žiadosti držiteľa dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie AO podanej najneskôr 
60 dní pred skončením platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie, predĺži platnosť 
dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie o 5 rokov po úspešnom vykonaní skúšky preverenia 
spôsobilosti v oblasti metrológie na SMÚ držiteľom dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie AO 
podľa § 29 odseku 5 písm. a) až c) zákona o metrológii. 
 
5.1.2 
SMÚ na základe žiadosti o predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie AO 
podanej menej ako 60 dní pred skončením platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie AO 
žiadosť zamietne. Držiteľ dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie AO podá novú žiadosť 
o preverenie spôsobilosti v oblasti metrológie podľa bodu 4.1 tohto MP. 
 
 
 
 

http://www.smu.sk/
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5.2 Žiadosť o predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie AO 

5.2.1 
Žiadosť o predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie AO predkladá držiteľ 
dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie na SMÚ podľa § 29 ods. 6 zákona o metrológii 
na formulári, ktorý je zverejnený na webovom sídle SMÚ (www.smu.sk).  
 
5.2.2  
Žiadosť o predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie AO obsahuje: 

a) identifikačné údaje držiteľa dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie, 
b) číslo dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie, ktoré držiteľ dokladu spôsobilosti v oblasti 

metrológie požaduje predĺžiť, 
c) predmet činnosti, ktorú držiteľ dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie požaduje predĺžiť, 
d) druh určeného meradla / druh úradného merania, ktoré držiteľ dokladu o spôsobilosti 

v oblasti metrológie požaduje predĺžiť, 
e) identifikačné (fakturačné) údaje organizácie, na ktorú sa požaduje vystavenie faktúry, 
f) podpis držiteľa dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie, 
g) súhlas držiteľa dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie so spracúvaním osobných 

údajov.  
 
5.2.3 
Prílohou k žiadosti o predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie AO je 
potvrdenie o úhrade poplatku za predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie 
AO. 

 
5.3 Posúdenie žiadosti o predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie 

AO 

SMÚ posúdi úplnosť a správnosť údajov v žiadosti o predĺženie platnosti dokladu spôsobilosti 
v oblasti metrológie AO a postupuje primerane podľa bodu 4.2 tohto MP.  
 

5.4 Skúšobná komisia preverenia spôsobilosti v oblasti metrológie 

Skúšobná komisia preverenia spôsobilosti v oblasti metrológie pri predĺžení platnosti dokladu 
o spôsobilosti v oblasti metrológie AO postupuje primerane podľa bodu 4.3 tohto MP. 
 

5.5 Skúška preverenia spôsobilosti v oblasti metrológie 

Pri skúške preverenia spôsobilosti v oblasti metrológie pri predĺžení platnosti dokladu 
o spôsobilosti v oblasti metrológie AO sa postupuje primerane podľa bodu 4.4 tohto MP. 
 

5.6 Vyhodnotenie a oznámenie výsledku skúšky preverenia spôsobilosti v oblasti 
metrológie 

Pri vyhodnotení a oznámení výsledku skúšky preverenia spôsobilosti v oblasti metrológie pri 
predĺžení platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie AO sa postupuje primerane podľa 
bodu 4.5 tohto MP.  
 
5.7 Vydanie a platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie 

5.7.1  
Po úspešnom preverení spôsobilosti v oblasti metrológie SMÚ vydá a zašle držiteľovi dokladu 
o spôsobilosti v oblasti metrológie najneskôr do 15 dní: 

a) doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie zodpovedného zástupcu AO,  
b) doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie fyzickej osoby, ktorá vykonáva overenie 

http://www.smu.sk/
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určeného meradla,  
c) doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie fyzickej osoby, ktorá vykonáva úradné meranie. 

 
5.7.2 
Doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie obsahuje: 

a) číslo vydaného dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie, 
b) identifikačné údaje držiteľa dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie, 
c) predmet činnosti, 
d) druh určeného meradla / druh úradného merania, 
e) dátum úspešného preverenia spôsobilosti v oblasti metrológie, 
f) dátum vydania dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie a  
g) platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie. 

 
5.7.3  
Platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie je päť rokov od úspešného preverenia 
spôsobilosti v oblasti metrológie. 
 

5.8 Predĺženie času platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu RO  

5.8.1 
SMÚ na základe písomnej žiadosti držiteľa dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu 
RO § 29 podľa odseku 5 písm. d) zákona o metrológii podanej najneskôr 60 dní pred skončením 
platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu RO, predĺži platnosť dokladu 
o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu RO o 5 rokov na základe absolvovania školenia 
spôsobilosti v oblasti metrológie držiteľom dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu RO 
na SMÚ alebo u právnickej osoby poverenej ÚNMS SR. 
 
5.8.2 
SMÚ na základe žiadosti o predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie 
zástupcu RO podanej menej ako 60 dní pred skončením platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti 
metrológie zástupcu RO žiadosť zamietne. Držiteľ dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie 
zástupcu RO podá novú žiadosť o preverenie spôsobilosti v oblasti metrológie podľa bodu 4.1 
tohto MP. 
 
5.9 Žiadosť o predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu RO 

5.9.1  
Žiadosť o predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu RO predkladá 
držiteľ dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu RO na SMÚ podľa § 29 ods. 6 zákona 
o metrológii na formulári, ktorý je zverejnený na webovom sídle SMÚ (www.smu.sk).  
 
5.9.2  
Žiadosť o predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu RO obsahuje: 

a) identifikačné údaje držiteľa dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu RO, 
b) číslo dokladu o spôsobilosti v oblasti o metrológii, ktoré držiteľ dokladu o spôsobilosti 

v oblasti metrológie zástupcu RO požaduje predĺžiť, 
c) predmet činnosti, ktorú držiteľ dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu RO 

požaduje predĺžiť, 
d) druh určeného meradla, ktoré držiteľ dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu 

RO požaduje predĺžiť, 
e) identifikačné (fakturačné) údaje organizácie, na ktorú sa požaduje vystavenie faktúry,  
f) podpis držiteľa dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu RO, 
g) súhlas držiteľa dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu RO so spracúvaním 

osobných údajov. 

http://www.smu.sk/
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5.9.3 
Prílohou k žiadosti o predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu RO 
je: 

a) doklad o absolvovaní školenia spôsobilosti v oblasti metrológie na každý predmet činnosti 
a každý druh určeného meradla, ktoré držiteľ dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie 
zástupcu RO požaduje predĺžiť, 

b) potvrdenie o úhrade poplatku za predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti 
metrológie zástupcu RO. 

 
5.10  Posúdenie žiadosti o predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie 

zástupcu RO 

SMÚ posúdi úplnosť a správnosť údajov v žiadosti o predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti 
v oblasti metrológie zástupcu RO.  
 
5.10.1  
Ak žiadosť o predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu RO spĺňa 
všetky náležitosti, SMÚ vydá držiteľovi dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu RO 
doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti o predĺženie 
platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu RO. 
 
5.10.2 
Ak žiadosť o predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu RO 
neobsahuje všetky náležitosti, SMÚ upovedomí držiteľa dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie 
zástupcu RO, že žiadosť o predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti zástupcu RO 
zaevidoval a vyzve držiteľa dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu RO na doplnenie 
žiadosti o predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu RO v určenej 
lehote.  
 
5.10.3 
Ak držiteľ dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu RO v určenej lehote nedostatky 
odstráni, SMÚ vydá držiteľovi dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu RO doklad 
o spôsobilosti v oblasti metrológie najneskôr do 60 dní odo dňa doplnenia žiadosti o predĺženie 
platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu RO. 
 
5.10.4 
Ak držiteľ dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu RO v určenej lehote nedostatky 
neodstráni, SMÚ žiadosť o predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie 
zástupcu RO zamietne. 
 
5.10.5 
Bližšie informácie o postupe pri preverovaní, zaevidovaní a potvrdení žiadosti o predĺženie 
platnosti dokladu spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu RO sú zverejnené na webovom sídle 
SMÚ (www.smu.sk).   
 

5.11  Vydanie a platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie 

5.11.1  
SMÚ podľa bodov 5.10.2 a 5.10.4 tohto MP vydá a zašle držiteľovi dokladu o spôsobilosti 
v oblasti metrológie zástupcu RO nový doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie, ktorý obsahuje:  

a) číslo vydaného dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie, 
b) identifikačné údaje držiteľa dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu RO, 
c) predmet činnosti, 

http://www.smu.sk/
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d) druh určeného meradla, 
e) dátum absolvovania školenia spôsobilosti v oblasti metrológie v SMÚ alebo u poverenej 

osoby, 
f) dátum vydania dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie a  
g) platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie. 

 
5.11.2  
Platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie je päť rokov od dátumu absolvovania školenia 
spôsobilosti v oblasti metrológie. Platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie,  
ktorý obsahuje viac predmetov činností a druhov určených meradiel je päť rokov od dátumu 
absolvovania prvého školenia z predmetov činností a druhov určených meradiel uvedených 
v doklade o spôsobilosti v oblasti metrológie. 
 
6 Školenie spôsobilosti pre držiteľov dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu 

RO 

SMÚ alebo poverená osoba vykonávajú školenia spôsobilosti v oblasti metrológie pre držiteľov 
dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu RO. Zoznamy plánovaných školení 
spôsobilosti v oblasti metrológie sú zverejnené na webovom sídle SMÚ alebo webovom sídle 
poverenej osoby. Ak v zozname plánovaných školení spôsobilosti v oblasti metrológie nie je 
zaradené školenie zamerané na predmet činnosti a rozsah činnosti, ktorú držiteľ dokladu 
o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu RO požaduje, SMÚ alebo poverená osoba na základe 
prihlášky na školenie spôsobilosti v oblasti metrológie po vzájomnej dohode vykoná školenie 
spôsobilosti v oblasti metrológie. SMÚ alebo poverená osoba je povinná aktualizovať obsah 
školenia spôsobilosti v oblasti metrológie v nadväznosti na zmeny právnych predpisov týkajúcich 
sa oblastí, v ktorých SMÚ alebo poverená osoba poskytuje školenia spôsobilosti v oblasti 
metrológie.  
 
6.1 Prihláška na školenie spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu RO 

6.1.1  
Prihláška na školenie spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu RO sa podáva SMÚ  
alebo poverenej osobe, ktoré ich majú zverejnené na svojich webových sídlach.  
 
6.1.2  
Prihláška na školenie spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu RO obsahuje: 

a) identifikačné údaje držiteľa dokladu spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu RO, 
b) špecifikáciu predmetu činnosti a rozsahu činnosti, 
c) identifikačné (fakturačné) údaje organizácie, na ktorú sa požaduje vystavenie faktúry, 
d) vyhlásenie držiteľa dokladu spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu RO o pravdivosti 

a úplnosti uvádzaných údajov, 
e) súhlas držiteľa dokladu spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu RO so spracúvaním 

osobných údajov, 
f) podpis držiteľa dokladu spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu RO. 

 
6.1.3 
Prílohou k prihláške na školenie spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu RO je potvrdenie 
o úhrade poplatku za školenie spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu RO. 

 
6.2 Posúdenie prihlášky na školenie spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu RO 

 
SMÚ alebo poverená osoba posúdia úplnosť údajov v prihláške na školenie spôsobilosti v oblasti 
metrológie zástupcu RO.  
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6.2.1 
Ak má prihláška na školenie spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu RO všetky náležitosti, SMÚ 
alebo poverená osoba potvrdí držiteľovi dokladu spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu RO 
termín konania školenia spôsobilosti v oblasti metrológie. 
 
6.2.2 
Bližšie informácie o postupe pri preverovaní, zaevidovaní a potvrdení prihlášky na školenie 
spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu RO sú zverejnené na webovom sídle SMÚ www.smu.sk 
alebo webovom sídle poverenej osoby. 
 
6.3 Rozsah školenia spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu RO 

6.3.1 
SMÚ alebo poverená osoba vykonáva školenie spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu RO 
v rozsahu výučby teórie a praktických cvičení v súlade so školením spôsobilosti v oblasti 
metrológie zodpovedajúcim predmetu činnosti registrovanej osoby. 
 
6.3.2 
Školenie spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu RO pozostáva z: 

a) legislatívy v oblasti metrológie a všeobecnej metrológie, 
b) odbornej časti podľa predmetu činnosti a druhu určeného meradla. 

 
6.3.3 
SMÚ a poverená osoba aktualizuje obsah vykonávaných školení spôsobilosti v oblasti metrológie 
zástupcu RO v nadväznosti na prijaté legislatívne zmeny. O každej aktualizácii vykoná SMÚ 
a poverená osoba písomný záznam najneskôr do 30 dní odo dňa účinnosti legislatívnej zmeny. 
 
6.3.4 
Podrobnejšie informácie o názve, rozsahu a forme školenia spôsobilosti v oblasti metrológie 
zástupcu RO sú zverejnené na webovom sídle SMÚ www.smu.sk alebo webovom sídle poverenej 
osoby. 
 
6.4 Vydanie dokladu o absolvovaní školenia spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu RO 

6.4.1  
Po absolvovaní školenia spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu RO podľa bodu 6.3. tohto MP 
SMÚ alebo poverená osoba vydá a zašle držiteľovi dokladu spôsobilosti v oblasti metrológie 
zástupcu RO najneskôr do 15 dní doklad o absolvovaní školenia spôsobilosti v oblasti metrológie 
zástupcu RO. 
 
6.4.2  
Doklad o absolvovaní školenia spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu RO obsahuje: 

a) číslo vydaného dokladu o absolvovaní školenia spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu 
RO, 

b) identifikačné údaje držiteľa dokladu spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu RO, 
c) rozsah školenia spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu RO, 
d) predmet školenia zodpovedajúci predmetu činnosti a druhu určeného meradla RO, 
e) dátum absolvovania školenia spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu RO. 

 
7 Ekonomické vzťahy 

Preverenie spôsobilosti v oblasti metrológie, predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti 
metrológie, školenie spôsobilosti v oblasti metrológie a revízie vydaných dokladov sú výkony 
za úhradu fakturované podľa cenníka SMÚ (www.smu.sk) alebo poverenej osoby.  
 

http://www.smu.sk/
http://www.smu.sk/
http://www.smu.sk/
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8 Poverenie na vykonávanie školení za účelom predĺženia času platnosti dokladu 
o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu RO 

ÚNMS SR môže na základe žiadosti o udelenie poverenia a po splnení podmienok uvedených 
v § 29 ods. 7 zákona o metrológii poveriť právnickú osobu výkonom školenia spôsobilosti v oblasti 
metrológie pre zástupcu RO. 
 

8.1 Požiadavky na udelenie poverenia  
Na výkon školenia spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu RO môže byť poverený žiadateľ 
o poverenie na výkon školenia spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu RO, ktorý preukáže:  

a) vzdelávací program, v ktorom uvedie organizáciu, obsah a rozsah výučby teórie 
a praktických cvičení v súlade so školením spôsobilosti v oblasti metrológie 
zodpovedajúcim predmetu činnosti registrovanej osoby a zoznam učebných materiálov, 
vzdelávací program pokrýva všetky predmety činností a všetky druhy určených meradiel 
pre zástupcu RO. 

b) vzdelávacie programy pre účely školenia spôsobilosti v oblasti metrológie akreditované 
podľa zákona o celoživotnom vzdelávaní,  

c) zoznam lektorov s odbornými predpokladmi, ktorí majú preukázanú lektorskú spôsobilosť 
osvedčením o absolvovaní akreditovaného lektorského kurzu vydaným vzdelávacou 
inštitúciou ďalšieho vzdelávania podľa zákona o celoživotnom vzdelávaní alebo iným 
dokladom o absolvovaní pedagogického štúdia,  

d) vlastnícke právo alebo užívacie právo k priestoru na praktické cvičenie, ktorý zo stavebno-
technického hľadiska a z hľadiska vybavenia vyhovuje výučbe a praktickému cvičeniu a  

e) kontrolný systém sledovania výučby a praktického cvičenia.  
 
Plnenie týchto požiadaviek sa kontroluje pred udelením poverenia na výkon školenia spôsobilosti 
v oblasti metrológie a po celý čas platnosti poverenia. Plnenie požiadaviek pred udelením 
poverenia a po celý čas platnosti kontroluje ÚNMS SR. 
 

8.2 Žiadosť o udelenie poverenia 

Žiadosť o udelenie poverenia na vykonávanie školenia spôsobilosti v oblasti metrológie v štátnom 
jazyku predkladá žiadateľ o poverenie na výkon školenia spôsobilosti v oblasti metrológie 
na ÚNMS SR podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v spojitosti s § 29 ods. 7 zákona o metrológii 
na formulári (vzor príloha č. 1), ktorý je zverejnený na webovom sídle ÚNMS SR (www.unms.sk).  
 

8.3 Posúdenie žiadosti o udelenie poverenia  

8.3.1 
ÚNMS SR posúdi úplnosť údajov v žiadosti o udelení poverenia na výkon školenia spôsobilosti 
v oblasti metrológie a úplnosť sprievodných dokladov.  
 
8.3.2 
Ak má žiadosť o udelenie poverenia na výkon školenia spôsobilosti v oblasti metrológie všetky 
náležitosti ÚNMS SR upovedomí žiadateľa o poverenie na výkon školení spôsobilosti v oblasti 
metrológie, že správne konanie vo veci žiadosti o udelenia poverenia na výkon školenia 
spôsobilosti v oblasti metrológie bolo začaté na základe jeho žiadosti a zároveň ho informuje 
o spôsobe ďalšieho postupu (vzor príloha č. 2).  
 
8.3.3 
Ak žiadosť o udelenie poverenia na výkon školenia spôsobilosti v oblasti metrológie neobsahuje 
všetky náležitosti, ÚNMS SR upovedomí žiadateľa o poverenie na výkon školenia spôsobilosti 
v oblasti metrológie, že správne konanie vo veci žiadosti o udelenie poverenia na výkon školenia 
spôsobilosti v oblasti metrológie bolo začaté na základe jeho žiadosti, a vyzve žiadateľa 
o poverenie na výkon školenia spôsobilosti v oblasti metrológie na doplnenie žiadosti o udelenie 

http://www.unms.sk/
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poverenia na výkon školenia spôsobilosti v oblasti metrológie v určenej lehote (vzor príloha č. 3) 
a zároveň rozhodnutím preruší správne konanie vo veci udelenia poverenia na výkon školenia 
spôsobilosti v oblasti metrológie (vzor príloha č. 4). Ak žiadateľ o poverenie na výkon školenia 
spôsobilosti v oblasti metrológie v určenej lehote nedostatky odstráni, ÚNMS SR pokračuje 
v správnom konaní na výkon školení spôsobilosti v oblasti metrológie. 
 
8.3.4  
Ak žiadateľ o poverenie na výkon školenia spôsobilosti v oblasti metrológie v určenej lehote 
nedostatky neodstráni, ÚNMS SR rozhodnutím zastaví správne konanie vo veci udelenia 
poverenia na výkon školenia spôsobilosti v oblasti metrológie (vzor príloha č. 5). 
 

8.4 Vydanie poverenia 

8.4.1  
ÚNMS SR na základe žiadosti o udelenie poverenia na výkon školenia spôsobilosti v oblasti 
metrológie predloženej žiadateľom o poverenie na výkon školenia spôsobilosti v oblasti metrológie 
a sprievodných dokumentov priložených ku žiadosti o udelenie poverenia na výkon školenia 
spôsobilosti v oblasti metrológie skontroluje splnenie požiadaviek uvedených v § 29 ods. 7 zákona 
o metrológii a rozhodne o udelení poverenia na výkon školenia spôsobilosti v oblasti metrológie. 
 
8.4.2  
Po splnení požiadaviek na výkon školení ÚNMS SR vydá rozhodnutie o udelení poverenia 
na vykonávanie školení spôsobilosti v oblasti metrológie (vzor príloha č. 6). 
 
8.4.3  
Ak žiadateľ o poverenie na výkon školenia spôsobilosti v oblasti metrológie nespĺňa požiadavky 
na výkon školení podľa § 29 ods. 7 zákona o metrológii, ÚNMS SR rozhodnutím zastaví správne 
konanie vo veci udelenia poverenia na výkon školenia spôsobilosti v oblasti metrológie (vzor 
príloha č. 5). 
 
8.4.4 
Rozhodnutie o udelení poverenia na vykonávanie školení spôsobilosti v oblasti metrológie 
obsahuje: 

a) identifikačné údaje poverenej osoby, 
b) identifikačné údaje vzdelávacieho programu, pre ktorý je poverená osoba oprávnená 

vykonávať školenia spôsobilosti v oblasti metrológie, 
c) identifikačné údaje dokladu o akreditácii na vzdelávací program pre účely školenia 

spôsobilosti v oblasti metrológie, 
d) zoznam lektorov, ktorí sú oprávnení vykonávať školenia spôsobilosti v oblasti metrológie, 
e) adresa priestoru na výučbu a praktické cvičenie. 

 
 
8.4.5 
Rozhodnutie o udelení, zmene a zrušení poverenia na vykonávanie školenia spôsobilosti v oblasti 
metrológie, rozhodnutie o prerušení konania a rozhodnutie o zastavení konania vo veci poverenia 
na vykonávania spôsobilosti v oblasti metrológie 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. 

8.4.6 
Rozhodnutie sa žiadateľovi o poverenie na výkon školenia spôsobilosti v oblasti metrológie 
oznamuje v súlade s § 25a a 51 správneho poriadku v spojitosti s § 29 a nasl. zákona  
o e-Governmente prostredníctvom elektronickej schránky. 
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8.4.7 
Rozhodnutie o udelení poverenia na výkon školení spôsobilosti v oblasti metrológie je platné počas 
platnosti akreditácie na vzdelávací program pre účely školenia spôsobilosti v oblasti metrológie 
akreditované podľa zákona o celoživotnom vzdelávaní.  
 

8.5 Doklady vydávané poverenou osobou po absolvovaní školenia spôsobilosti v oblasti 
metrológie 

Poverená osoba po absolvovaní školenia spôsobilosti v oblasti metrológie vydáva doklady podľa 
bodu 6.4 tohto MP. 
 
8.6 Zmena poverenia 

Žiadosť o zmenu poverenia na vykonávanie školení spôsobilosti v oblasti metrológie v štátnom 
jazyku predkladá poverená osoba na ÚNMS SR podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku 
na formulári (vzor príloha č. 7), ktorý je zverejnený na webovom sídle ÚNMS SR (www.unms.sk). 
 
8.6.1  
Poverená osoba požiada o zmenu poverenia na vykonávanie školení spôsobilosti v oblasti 
metrológie podľa podbodu 8.4.4 tohto MP. 
  
8.6.2  
ÚNMS SR rozhodne o zmene poverenia tak, že posúdi plnenie požiadaviek na výkon školení  
len v rozsahu podanej žiadosti o zmenu poverenia na vykonávanie školení spôsobilosti v oblasti 
metrológie a zmení platné rozhodnutie o udelení poverenia na vykonávanie školení (vzor príloha č. 
8). 
 
8.6.3  
Pri zmene podmienok výkonu školení, ktoré nepodliehajú zmene rozhodnutia o udelení poverenia 
na vykonávanie školení, ÚNMS SR schválenie zmeny podmienok výkonu školení oznámi listom 
riaditeľa odboru metrológie ÚNMS SR (vzor príloha č. 9). 
 
8.6.4  
Ak poverená osoba nespĺňa požiadavky na výkon školenia pre zmenu poverenia na vykonávanie 
školení, ÚNMS SR zastaví správne konanie o zmene poverenia (vzor príloha č. 5). Pri zmene 
podmienok výkonu školení, ktoré nepodliehajú zmene rozhodnutia o udelení poverenia 
na vykonávanie školení, ÚNMS SR neschválenie zmeny podmienok výkonu školení oznámi listom 
riaditeľa odboru metrológie ÚNMS SR (vzor príloha č. 9). 
 

8.7 Zrušenie poverenia 

8.7.1 
ÚNMS SR odníme poverenie na vykonávanie školení spôsobilosti v oblasti metrológie, ak: 

a) zistí, že nespĺňa požiadavky uvedené v poverení, na základe ktorých bolo vydané, 
b) získala poverenie na základe nepravdivých údajov úmyselne uvedených v žiadosti, 
c) písomne požiada o odňatie poverenia, 
d) napriek písomnému upozorneniu vykonáva školenie v rozpore s týmto zákonom alebo 
e) nevykoná školenie počas 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. 

 
8.7.2  
V prípade, ak poverená osoba na vykonávanie školení spôsobilosti v oblasti metrológie požiada 
ÚNMS SR o odňatie poverenia, predloží žiadosť o odňatie poverenia podľa § 19 ods. 1 správneho 
poriadku v spojitosti s § 29 ods. 8 písm. c) zákona o metrológii v štátnom jazyku na formulári (vzor 
príloha č. 10), ktorý je zverejnený na webovom sídle ÚNMS SR (www.unms.sk). 

http://www.unms.sk/
http://www.unms.sk/
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8.7.3  
Poverenie na vykonávanie školení spôsobilosti v oblasti metrológie sa podľa § 29 ods. 8 odníma 
Rozhodnutím o odňatí poverenia (vzor príloha č. 11), v ktorom sú uvedené konkrétne dôvody 
odňatia. 
 
9 Evidencia dokladov o spôsobilosti v oblasti metrológie  

9.1 Zasielanie dokladov o spôsobilosti v oblasti metrológie na ÚNMS SR 

SMÚ zasiela ÚNMS SR zoznam vydaných dokladov o spôsobilosti v oblasti metrológie a kópie 
dokladov o spôsobilosti v oblasti metrológie do piatich pracovných dní od ich vydania. 
 
9.2 Evidencia dokladov o spôsobilosti v oblasti metrológie na ÚNMS SR  

Evidenciu dokladov spôsobilosti v oblasti metrológie na ÚNMS SR vedie poverený zamestnanec 
odboru metrológie ÚNMS SR. 
 
10 Účinnosť 

Tento MP nadobúda účinnosť 1. apríla 2022. 

 

 
 
      v. r. 

        Katarína Surmíková Tatranská, MBA 
                                                                                   predsedníčka ÚNMS SR 
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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 udelenie poverenia na vykonávanie školení spôsobilosti v oblasti metrológie 

 

 
podľa § 29 ods. 7 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o metrológii“). 
 

 

I. Žiadateľ o vykonávanie školení 

Obchodné meno: 
 
 

IČO: 

Sídlo/miesto podnikania: 
 

Tel.: 
 

Webové sídlo: 
 

E-mail: 
 

Štatutárny 
orgán: 
 

Titul, meno a priezvisko: 
 

Dátum narodenia: 
 

Spôsob konania v mene žiadateľa: 
 

II. Názov a adresa priestoru na výučbu a praktické cvičenie 

Číslo priestoru Adresa priestoru 

1  

 

 

 

 

http://www.unms.sk/
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III. Zoznam sprievodnej dokumentácie k žiadosti o udelenie poverenia na vykonávanie 
školení spôsobilosti v oblasti metrológie 

Názov 
Označenie  

(príloha č. …) 

Akreditovaný vzdelávací program*), v ktorom je uvedený obsah a rozsah 
výučby teórie a praktických cvičení v súlade so školením spôsobilosti 
v oblasti metrológie zodpovedajúcim predmetu činnosti registrovanej 
osoby  
(v elektronickej podobe: USB kľúč alebo CD nosič) 

 

Zoznam učebných materiálov  

Zoznam lektorov, ktorí vykonávajú školenie spôsobilosti v oblasti 
metrológie a ich osobné údaje 
(rozsah: titul, meno, priezvisko a dátum narodenia) 

 

Kópie dokladov preukazujúce splnenie § 29 ods. 7 písm. c) zákona 
o metrológii 

 

Kópia dokladu preukazujúca vlastnícke práva alebo užívacie právo 
k priestoru na výkon školenia spôsobilosti v oblasti metrológie pre splnenie 
§ 29 ods. 7 písm. d) zákona o metrológii 

 

*) akreditovaný vzdelávací program podľa zákona č. č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
 
Podpisom žiadosti o udelenie poverenia na vykonávanie školení spôsobilosti v oblasti metrológie 
prehlasujem a svojim podpisom potvrdzujem, že som sa oboznámil/oboznámila s Informáciou  
o spracúvaní osobných údajov, ktorá je zverejnená na webovom sídle Úradu pre normalizáciu, 
metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (https://www.unms.sk/stranka/470/sposobilost-v-
oblasti-metrologie/). 

 

 

 

________ ___________ __________________ 

dátum pečiatka žiadateľa 
o vykonávanie školení 

titul, meno, priezvisko, podpis 
štatutárneho orgánu žiadateľa 

o vykonávanie školení 
 

https://www.unms.sk/stranka/470/sposobilost-v-oblasti-metrologie/
https://www.unms.sk/stranka/470/sposobilost-v-oblasti-metrologie/
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Obchodné meno 
Kontaktná osoba 
Funkcia kontaktnej osoby 
Úplná adresa 
 
 
 
 

 
 
 

 
Vec  
Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci udelenia poverenia na vykonávanie 
školení spôsobilosti v oblasti metrológie 
 
 
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 udelenie 
poverenia na vykonávanie školení spôsobilosti v oblasti metrológie (ďalej len „žiadosť“) podľa § 29 
ods. 7 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o metrológii“) sa začalo dňa ..................... doručením  
Vašej žiadosti na Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky  
(ďalej len „úrad“), ktorá bola zaevidovaná pod evidenčným číslom ................. 

 
K Vašej žiadosti podľa § 29 ods. 7 zákona o metrológii uvádzame:  

 
1. potvrdzujeme prijatie sprievodných dokladov podľa bodu ....... Vašej žiadosti, 
2. ... 
3. ... 
4. .... 
5. .... 
6. .... 
7. ..... 

 

S pozdravom  

 
titul, meno a priezvisko 

riaditeľ odboru metrológie 
   (tento dokument bol podpísaný elektronicky) 

 
 

 
 

 
   Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 

Sídlo: Štefanovičova 3 | 810 05 Bratislava 15 | Slovenská republika 

Pracovisko: Karloveská 63, 841 01 Bratislava 
 www.unms.sk | IČO: 30810710 

 

P02_IRA_06/2022_MEPO_ÚZ00   
 

  

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 

http://www.unms.sk/


 
 

Príloha č. 3 

Po vytlačení alebo stiahnutí zo siete je to neriadená kópia dokumentu! P03_IRA_06/2022_MEPO_ÚZ00 

Identifikátor:  IRA_ÚNMS SR_06/2022_MEPO_ÚZ00 

Registratúrne číslo: UNMS/02124/2022-900    
004718/2022 

 
 Obchodné meno 

Kontaktná osoba 
Funkcia kontaktnej osoby 
Úplná adresa 
 
 
 

 
Vec  
Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci udelenia poverenia na vykonávanie 
školení spôsobilosti v oblasti metrológie 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 udelenie 
poverenia na vykonávanie školení spôsobilosti v oblasti metrológie (ďalej len „žiadosť“) podľa § 29 
ods. 7 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o metrológii“) sa začalo dňa ..................... doručením  
Vašej žiadosti na Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky  
(ďalej len „úrad“), ktorá bola zaevidovaná pod evidenčným číslom ................. 
 

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

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

Vzhľadom k tomu, že úrad na základe vyššie uvedenej skutočnosti nemá  
za preukázané splnenie požiadaviek uvedených v § 29 ods. 7 zákona o metrológii, úrad žiadateľa / 
poverenú osobu v súlade s ustanovením § 19 ods. 3 správneho poriadku 
 

vyzýva 
 

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

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 
titul, meno a priezvisko 

riaditeľ odboru metrológie 
   (tento dokument bol podpísaný elektronicky) 

 
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 

Sídlo: Štefanovičova 3 | 810 05 Bratislava 15 | Slovenská republika 
Pracovisko: Karloveská 63, 841 01 Bratislava 

 www.unms.sk | IČO: 30810710 

 
P03_IRA_06/2022_MEPO_ÚZ00   

  

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 

http://www.unms.sk/


 
 

Príloha č. 4 

Po vytlačení alebo stiahnutí zo siete je to neriadená kópia dokumentu! P04_IRA_06/2022_MEPO_ÚZ00 

Identifikátor:  IRA_ÚNMS SR_06/2022_MEPO_ÚZ00 

Registratúrne číslo: UNMS/02124/2022-900    
004718/2022 

 

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 v znení neskorších 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“), podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku 

 

prerušuje 
 

konanie vo veci udelenia poverenia na vykonávanie školení spôsobilosti v oblasti metrológie  
podľa § 29 ods. 7 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. 
 
 
 

                                             (titul, meno a priezvisko) 
                                                   predseda úradu 

                                                      (tento dokument bol podpísaný elektronicky)                                    

 



 
 

Príloha č. 5 

Po vytlačení alebo stiahnutí zo siete je to neriadená kópia dokumentu! P05_IRA_06/2022_MEPO_ÚZ00 

Identifikátor:  IRA_ÚNMS SR_06/2022_MEPO_ÚZ00 

Registratúrne číslo: UNMS/02124/2022-900    
004718/2022 

 
ROZHODNUTIE 

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

o zastavení konania 
 

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 v znení neskorších 
predpisov (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 § ................... zákona o metrológii 

 

zastavuje 

konanie vo veci udelenia poverenia na vykonávanie školení spôsobilosti v oblasti metrológie  
podľa § 29 ods. 7 zákona o metrológii voči účastníkovi konania – Názov, obchodné meno 
spoločnosti, sídlo/miesto podnikania, IČO: .......  (ďalej len „účastník konania“) z dôvodu 
....................... 
 

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. 

 
 
 
 
 

                                                     (titul, meno a priezvisko) 
                                                      predseda úradu 

                                                        (tento dokument bol podpísaný elektronicky) 

 
  

 

 

 

  

 



 
 

Príloha č. 6 

 
Po vytlačení alebo stiahnutí zo siete je to neriadená kópia dokumentu! P06_IRA_06/2022_MEPO_ÚZ00 

Identifikátor:  IRA_ÚNMS SR_06/2022_MEPO_ÚZ00 

Registratúrne číslo:  UNMS/02124/2022-900    
004718/2022 

 

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 v znení neskorších 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 vykonávanie školení spôsobilosti v oblasti metrológie 
(ďalej len „žiadosť o vykonávanie školení“) doručenej úradu dňa ................... a na základe kontroly 
splnenia požiadaviek ustanovených v § 29 ods. 7 zákona o metrológii zákona o metrológii 
 
 

udeľuje poverenie 
 
 

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

(ďalej len „poverená osoba“) 
 
 

na neurčitý čas od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na vykonávanie školení 
spôsobilosti v oblasti metrológie v nasledujúcom rozsahu: 
 
 
 
1. Identifikačné údaje vzdelávacieho programu, pre ktorý je poverená osoba oprávnená 

vykonávať školenia spôsobilosti v oblasti metrológie:  

 

 

 

2. Identifikačné údaje dokladu o akreditácii na vzdelávací program pre účely školenia 
spôsobilosti v oblasti metrológie: 



 
 

 
Príloha č. 6 

Po vytlačení alebo stiahnutí zo siete je to neriadená kópia dokumentu! P06_IRA_06/2022_MEPO_ÚZ00 

Identifikátor:  IRA_ÚNMS SR_06/2022_MEPO_ÚZ00 

Registratúrne číslo: UNMS/02124/2022-900    
004718/2022 

 
 

3. Zoznam lektorov, ktorí sú oprávnení vykonávať školenia spôsobilosti v oblasti 
metrológie 
 

P
o

lo
ž
k
a
 

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

Predmet činnosti a druh určeného meradla, ktoré lektor bude školiť 

1   

 
4. Adresa priestoru na výučbu a praktické cvičenie 

 

Číslo 
priestoru 

Adresa priestoru 

  

 
 

Pri vykonávaní činností podľa tohto rozhodnutia je poverená osoba povinná dodržiavať 
požiadavky a riadiť sa povinnosťami poverenej osoby uvedenými v § 29 ods. 7 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. 

 
 
 
 

 
                                               (titul, meno a priezvisko) 

                                                      predseda úradu 
                                                      (tento dokument bol podpísaný elektronicky) 

 



 
 
 

Príloha č. 7 

 
Po vytlačení alebo stiahnutí zo siete je to neriadená kópia dokumentu! P07_IRA_06/2022_MEPO_ÚZ00 

Identifikátor:  IRA_ÚNMS SR_06/2022_MEPO_ÚZ00 

Registratúrne číslo:  UNMS/02124/2022-900    
004718/2022 

 

Odbor metrológie 
Štefanovičova 3, P. O. BOX 76 

810 05 Bratislava 15 
www.unms.sk 

 

Doručené dňa:  

Evidenčné číslo: 
 

 

 
ŽIADOSŤ O ZMENU POVERENIA 

na vykonávanie školení spôsobilosti v oblasti metrológie 
 

udeleného podľa § 29 ods. 7 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
I. Poverená osoba (ďalej len „PO“) 
 

Obchodné meno: 
 

IČO: 

Sídlo/miesto podnikania: 
 

Tel.: 
 

Webové sídlo: 
 

E-mail: 
 

Štatutárny 
orgán 

Titul, meno a priezvisko: 
 

Dátum narodenia: 
 

Spôsob konania v mene poverenej osoby: 
 

Dôvod žiadosti o zmenu poverenia: 
 

  

 

http://www.unms.sk/


 
 
 

Príloha č. 7 

 
Po vytlačení alebo stiahnutí zo siete je to neriadená kópia dokumentu! P07_IRA_06/2022_MEPO_ÚZ00 

Identifikátor:  IRA_ÚNMS SR_06/2022_MEPO_ÚZ00 

Registratúrne číslo:  UNMS/02124/2022-900    
004718/2022 

II. Prílohy potrebné k žiadosti o zmenu poverenia 
 

Názov prílohy Označenie prílohy 

  

  

  

  

 
Podpisom žiadosti o zmenu poverenia na vykonávanie školení spôsobilosti v oblasti metrológie 
prehlasujem a svojim podpisom potvrdzujem, že som sa oboznámil/oboznámila s Informáciou  
o spracúvaní osobných údajov, ktorá je zverejnená na webovom sídle Úradu pre normalizáciu, 
metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (https://www.unms.sk/stranka/470/sposobilost-v-
oblasti-metrologie/). 
 
 
 

 

________ ___________ __________________ 
dátum pečiatka PO titul, meno, priezvisko, podpis 

štatutárneho orgánu PO 

https://www.unms.sk/stranka/470/sposobilost-v-oblasti-metrologie/
https://www.unms.sk/stranka/470/sposobilost-v-oblasti-metrologie/


 
 

Príloha č. 8 

 
Po vytlačení alebo stiahnutí zo siete je to neriadená kópia dokumentu! P08_IRA_06/2022_MEPO_ÚZ00 

Identifikátor:  IRA_ÚNMS SR_06/2022_MEPO_ÚZ00 

Registratúrne číslo:  UNMS/02124/2022-900    
004718/2022 

 

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 v znení neskorších 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 poverenia na vykonávanie školení spôsobilosti 
v oblasti metrológie doručenej úradu dňa ......... a na základe posúdenia plnenia požiadaviek podľa 
§ 29 ods. 7 zákona o metrológii 
 

mení 
 

poverenie udelené Rozhodnutím č. ... zo dňa ... v znení Rozhodnutia č. ... zo dňa ...............  
(podľa toho, koľko zmien pôvodného rozhodnutia bolo úradom vydaných) poverenej osobe 
 

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

(ďalej len „poverená osoba“) 
 
na vykonávanie školení spôsobilosti v oblasti metrológie od nadobudnutia právoplatnosti 
tohto rozhodnutia tak, že ................................. výroku Rozhodnutia o udelení poverenia 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.  
 
 
 

 

     (titul, meno a priezvisko) 
predseda úrad 

    (tento dokument bol podpísaný elektronicky)  



 
 

Príloha č. 9 

 
Po vytlačení alebo stiahnutí zo siete je to neriadená kópia dokumentu! P09_IRA_06/2022_MEPO_ÚZ00 

Identifikátor:  IRA_ÚNMS SR_06/2022_MEPO_ÚZ00 

Registratúrne číslo:  UNMS/02124/2022-900    
004718/2022 

 
 
 
 Obchodné meno 

Kontaktná osoba 
Funkcia kontaktnej osoby 
Úplná adresa 
 
 

 
 
 

 
Vec  
Schválenie / Neschválenie zmien v poverení na vykonávanie školení spôsobilosti v oblasti 
metrológie 
 
 
Vážená/ý pani/pán .................., 

 
k Vašej žiadosti zo dňa ......................., doručenej na Úrad pre normalizáciu, metrológiu 

a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ..........................., ktorá sa týka 
.................................... (ďalej len „............................“), Vám oznamujeme nasledovné:  

 
Na základe posúdenia predloženej dokumentácie poverenej osoby ...................................... 

podľa § 29 ods. 7zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov úrad  

 
schvaľuje / neschvaľuje 

 
.............................................................................................................................................................
........................................................................ podľa príloh uvedenej žiadosti. 
 
 

S pozdravom 

titul, meno a priezvisko 
riaditeľ odboru metrológie 

   (tento dokument bol podpísaný elektronicky) 
 

 

  
 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 
Sídlo: Štefanovičova 3 | 810 05 Bratislava 15 | Slovenská republika 

Pracovisko: Karloveská 63, 841 01 Bratislava 
 www.unms.sk | IČO: 30810710 

 
P09_IRA_06/2022_MEPO_ÚZ00   

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 

http://www.unms.sk/


 
 
 

Príloha č. 10 

 
Po vytlačení alebo stiahnutí zo siete je to neriadená kópia dokumentu! P10_IRA_06/2022_MEPO_ÚZ00 

Identifikátor:  IRA_ÚNMS SR_06/2022_MEPO_ÚZ00 

Registratúrne číslo:  UNMS/02124/2022-900    
004718/2022 

 

 
Odbor metrológie 

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

www.unms.sk 
 

Doručené dňa:  

Evidenčné číslo: 
 

 
ŽIADOSŤ O ODŇATIE POVERENIA 

na vykonávanie školení spôsobilosti v oblasti metrológie 
 

podľa § 29 ods. 8 písm. c) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
I. Poverená osoba (ďalej len „PO“) 
 

Obchodné meno: 
 

IČO: 

Sídlo/miesto podnikania: 
 

Tel.: 
 

Webové sídlo: 
 

E-mail: 
 

Štatutárny 
orgán: 

Titul, meno a priezvisko: 
 

Dátum narodenia: 
 

Spôsob konania v mene poverenej osoby: 
 

Rozhodnutie o poverení na vykonávanie školení spôsobilosti v oblasti metrológie: 
 
 

Dôvod žiadosti o zrušenie poverenia na vykonávanie školení spôsobilosti v oblasti 
metrológie: 
 

 
Podpisom žiadosti o odňatie poverenia na vykonávanie školení spôsobilosti v oblasti metrológie 
prehlasujem a svojim podpisom potvrdzujem, že som sa oboznámil/oboznámila s Informáciou  
o spracúvaní osobných údajov, ktorá je zverejnená na webovom sídle Úradu pre normalizáciu, 
metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (https://www.unms.sk/stranka/470/sposobilost-v-
oblasti-metrologie/). 
 
 

________ ___________ __________________ 
dátum pečiatka PO titul, meno, priezvisko, podpis  

štatutárneho orgánu PO 

 

http://www.unms.sk/
https://www.unms.sk/stranka/470/sposobilost-v-oblasti-metrologie/
https://www.unms.sk/stranka/470/sposobilost-v-oblasti-metrologie/


 
 

Príloha č. 11 
 

 
Po vytlačení alebo stiahnutí zo siete je to neriadená kópia dokumentu! P11_IRA_06/2022_MEPO_ÚZ00 

Identifikátor:  IRA_ÚNMS SR_06/2022_MEPO_ÚZ00 

Registratúrne číslo:  UNMS/02124/2022-900 
                                  004718/2022 

 

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 v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o metrológii“) a príslušný podľa § 29 ods. 8 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. 8 písm. ...) zákona o metrológii 
 

odníma 
 

poverenie na vykonávanie školení spôsobilosti v oblasti metrológie udelené Rozhodnutím  
č. ... zo dňa ... v znení Rozhodnutia č. ... zo dňa ............... (podľa toho, koľko zmien pôvodného 
rozhodnutia bolo úradom vydaných) poverenej osobe 
 

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

 (ďalej len „poverená osoba“) 
 

na vykonávanie školení spôsobilosti v oblasti metrológie z dôvodu, že poverená osoba ... 
(uviesť dôvod zrušenia podľa § 29 ods. 8 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.  
 
 
 

                (titul, meno a priezvisko) 
            predseda úradu 

     (tento dokument bol podpísaný elektronicky)  
 

 

 


