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ROZHODNUTIE 

č. UNMS/02259/2022-900/004656/2022 zo dňa 21. 03. 2022 
 

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 
zákona č. 198/2020 Z. z. (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. d) zákona 
o metrológii 
  

pozastavuje  
 
autorizáciu udelenú Rozhodnutím o autorizácii č. 2016/900/007153/02463 zo dňa 12. 09. 2016 
v znení Rozhodnutia č. UNMS/03157/2021-900/008753/2021 zo dňa 10. 06. 2021 v znení 
Rozhodnutia č. UNMS/03694/2021-900/011455/2021 zo dňa 03. 08. 2021 na dobu 120 dní 
od doručenia tohto rozhodnutia autorizovanej osobe  
 

Výskumný ústav vodného hospodárstva   
Nábrežie arm.gen.Ludvíka Svobodu 4297/5, 812 49 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, 

IČO: 00 158 850 

(ďalej len „autorizovaná osoba“) 
 

na výkon overovania určených meradiel – bytových vodomerov a vodomerov (položka 
1.3.1 a 1.3.2 vyhlášky úradu č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole)  
z dôvodu, že výsledky autorizovanej osoby v medzilaboratórnom porovnávacom meraní 
UNMS 02/19 „Kalibrácia vodomera“ (ďalej len „MLPM“) nevyhoveli požiadavkám  
na určenú kvalitu výsledkov v meraní normalizovanej odchýlky En.  
 
Odôvodnenie: 

Autorizovaná osoba sa od októbra roku 2020 zúčastnila MLPM organizovaného  
na základe požiadavky úradu Slovenskou legálnou metrológiou n. o. Banská Bystrica  
(ďalej len „SLM“). Dňa 16. 03. 2022 SLM doručila na úrad Správu z medzilaboratórneho 
porovnávacieho merania UNMS 02/20 „Kalibrácia plynomera“ (ďalej len „správa z MLPM“).  
Zo správy z MLPM vyplýva, že výsledky autorizovanej osoby v MLPM nevyhovujú 
požiadavkám na určenú kvalitu výsledkov tohto merania.  

 
Kritériom vyhodnotenia výsledkov v MLPM bola normalizovaná odchýlka En,  

pričom v súlade s ustanovenými podmienkami MLPM a správou z MLPM sa výsledok merania 
považuje za uspokojivý (vyhovujúci), ak platí |En| < 1 a neuspokojivý (nevyhovujúci), ak platí 
|En| ≥ 1.  

 
Ustanoveným kritériám nevyhovelo meranie normalizovanej odchýlky En meradla č. 3 

„Promag P 300 DN 150“ v predpísaných bodoch merania Q = 150 m3/h a Q = 180 m3/h 
vykonané autorizovanou osobou. 

 
Podľa § 38 ods. 1 písm. d) zákona o metrológii úrad rozhodne o pozastavení 

autorizácie bezodkladne, najneskôr do desiatich dní, odkedy sa dozvedel, že výsledky 



  P29_IRA_52/2019_MEPO_ÚZ01 

autorizovanej osoby v medzilaboratórnom porovnávacom meraní nevyhovejú požiadavkám  
na určenú kvalitu výsledkov tohto merania, a to najviac na 120 dní. 

 
Podľa § 38 ods. 2 zákona o metrológii odvolanie proti rozhodnutiu o pozastavení 

autorizácie  nemá odkladný účinok. 
 
Podľa § 38 ods. 3 zákona o metrológii v čase platnosti rozhodnutia o pozastavení 

autorizácie autorizovaná osoba nie je oprávnená vykonávať činnosť, ktorá je predmetom 
autorizácie, v rozsahu ustanovenom v rozhodnutí o pozastavení autorizácie a prijímať nové 
žiadosti o overenie určeného meradla alebo výkon úradného merania. 

 
Úrad sa podrobne zaoberal uvedenými skutočnosťami v súvislosti so správou  

z MLPM a zákonom o metrológii a zhodnotil tieto dôkazy jednotlivo i v ich vzájomnej súvislosti 
a zistil, že výsledky autorizovanej osoby v MLPM nevyhovujú požiadavkám na určenú kvalitu 
výsledkov tohto merania a rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku 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. Podľa § 38 ods. 2 zákona o metrológii odvolanie proti rozhodnutiu  
o pozastavení autorizácie nemá odkladný účinok. 
 
 
 

 
   Katarína Surmíková Tatranská, MBA 
                 predsedníčka úradu 

             (tento dokument bol podpísaný elektronicky) 

 
 
 


