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Právne predpisy pre meradlá 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky  

č.  145/2016 Z. z.  
z 24. februára 2016 o sprístupňovaní meradiel na trhu 

Transpozícia Smernice Európskeho parlamentu a Rady 

2014/32/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych 

predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania 

meradiel na trhu (MID) 

Deň skúšobníctva 2018                         Štefan Král                    17. – 18. apríl 2018 

NV SR sa vzťahuje na meradlá, ktoré sa používajú pri meraniach z dôvodu ochrany 

verejného záujmu, z dôvodu ochrany zdravia obyvateľstva, z dôvodu ochrany 

bezpečnosti, z dôvodu ochrany verejného poriadku, z dôvodu ochrany životného 

prostredia, z dôvodu ochrany spotrebiteľa, pri určovaní daní a ciel alebo v 

obchodných vzťahoch v súlade s dobrými mravmi. 

http://www.slm.sk/


       
                                                  
                                

Predmet úpravy - druhy meradiel  (§ 1) 

 vodomer uvedený v prílohe č. 3 (MI-001), 

 plynomer uvedený v prílohe č. 4 (MI-002), 

 prepočítavač objemu plynu uvedený v prílohe č. 4 (MI-002), 

 elektromer na meranie činnej elektrickej energie uvedený v prílohe č. 5 (MI-003), 

 merač tepla uvedený v prílohe č. 6 (MI-004), 

 meracia zostava na kontinuálne a dynamické meranie množstva kvapaliny okrem vody                                    
uvedená v prílohe č. 7 (MI-005), 

 kontrolné váhy s automatickou činnosťou uvedené v prílohe č. 8 (MI-006), 

 plniace váhy s automatickou činnosťou uvedené v prílohe č. 8 (MI-006), 

 diskontinuálne sčítavacie váhy uvedené v prílohe č. 8 (MI-006), 

 kontinuálne sčítavacie váhy uvedené v prílohe č. 8 (MI-006), 

 mostové váhy s automatickou činnosťou pre koľajové vozidlá uvedené v prílohe č. 8 (MI-006), 

 taxameter uvedený v prílohe č. 9 (MI-007), 

 materializovaná dĺžková miera uvedená v prílohe č. 10 (MI-008), 

 výčapná nádoba uvedená v prílohe č. 10 (MI-008), 

 meradlo na meranie dĺžky uvedené v prílohe č. 11 (MI-009), 

 meradlo na meranie plošného obsahu uvedené v prílohe č. 11 (MI-009), 

 meradlo na meranie viacerých rozmerov uvedené v prílohe č. 11 (MI-009) a 

 analyzátor výfukových plynov uvedený v prílohe č. 12 (MI-010). 
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Hospodárske subjekty  

§ 6 Povinnosti výrobcu (vybrané  ustanovenia) 

Deň skúšobníctva 2018                         Štefan Král                    17. – 18. apríl 2018 

 zabezpečiť pri uvedení meradla na trh, aby bolo navrhnuté a vyrobené podľa 

základných požiadaviek, 

 vypracovať technickú dokumentáciu, 

 zabezpečiť posúdenie zhody, 

 vydať EÚ vyhlásenie o zhode, 

 umiestniť označenie CE a doplnkové metrologické označenie, 

http://www.slm.sk/


Hospodárske subjekty  

 uchovávať pre orgán dohľadu počas desiatich rokov od uvedenia meradla na 

trh EÚ vyhlásenie o zhode a technickú dokumentáciu a na požiadanie ich 

sprístupniť orgánu dohľadu. 

 uviesť na meradle svoje obchodné meno alebo ochrannú známku a v 

štátnom jazyku sídlo, miesto podnikania alebo adresu, na ktorej ho možno 

zastihnúť, 

 umiestniť na meradle označenie typu, označenie šarže, výrobné číslo 

alebo iný údaj, ktorý umožní identifikáciu meradla, 

 priložiť k meradlu návod a pokyny na použitie, kópiu EÚ vyhlásenia o 

zhode a ďalšie požadované informácie v štátnom jazyku, 
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§ 6 Povinnosti výrobcu (vybrané  ustanovenia) 

http://www.slm.sk/


Hospodárske subjekty  
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§ 7 Povinnosti splnomocneného zástupcu výrobcu (vybrané  ustanovenia) 

 Výrobca môže písomným splnomocnením určiť splnomocneného zástupcu 

na plnenie povinností podľa § 6 okrem povinností podľa § 6 písm. a) a b). 

 

a) zabezpečiť pri uvedení meradla na trh, aby bolo navrhnuté a vyrobené  

  podľa základných požiadaviek, 

b)  vypracovať technickú dokumentáciu 

http://www.slm.sk/


Hospodárske subjekty  
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§ 8 Povinnosti dovozcu (vybrané  ustanovenia) 

 prešetriť podnety, ktoré sa týkajú nezhody meradiel s týmto NV a viesť 

evidenciu týchto podnetov a meradiel, ktoré boli spätne prevzaté, 

 uviesť na meradle svoje obchodné meno alebo ochrannú známku a v 

štátnom jazyku sídlo, miesto podnikania alebo adresu, na ktorej ho možno 

zastihnúť, 

 zabezpečiť, aby bol spolu s meradlom dodaný návod a pokyny na použitie 

meradla v štátnom jazyku,  

§ 9 Povinnosti distribútora 

http://www.slm.sk/


       
                                                  
                                

Postupy posudzovania zhody - MID 
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Výstupné dokumenty notifikovanej osoby 

MID 

 

Príklady 
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MODUL B: EÚ skúška typu 

Certifikát EÚ skúšky typu 



MODUL B: EÚ skúška typu 
  

Certifikát EÚ skúšky typu 
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MODUL B: EÚ skúška typu 
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 Certifikát EÚ skúšky typu má 

platnosť desať rokov od dátumu jeho 

vydania a jeho platnosť sa môže 

opakovane predĺžiť vždy na obdobie 

ďalších desať rokov. 

 

 Výrobca uchováva pre orgán 

dohľadu kópiu certifikátu EÚ skúšky 

typu, jeho príloh a dodatkov spolu s 

technickou dokumentáciou počas 

desiatich rokov od uvedenia meradla 

na trh. 

http://www.slm.sk/


      

MODUL D: Zhoda s typom  

založená na zabezpečení kvality 

výrobného procesu 

Certifikát o schválení  

systému kvality 



Certifikát o schválení systému kvality 
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MODUL D: Zhoda s typom založená na 
zabezpečení kvality výrobného procesu 

  

http://www.slm.sk/


Deň skúšobníctva 2018                         Štefan Král                    17. – 18. apríl 2018 

 Výrobca vypracuje písomné EÚ vyhlásenie o zhode pre typ meradla 

a uchováva ho pre orgán dohľadu počas desiatich rokov od uvedenia 

meradla na trh. EÚ vyhlásenie o zhode obsahuje identifikáciu typu 

meradla, pre ktorý bolo vydané. 

 

 Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupňuje orgánu 

dohľadu. 

 

 Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa prikladá k meradlu uvedenému na 

trh. Pri dodávke veľkého množstva meradiel jednému používateľovi 

môže táto požiadavka platiť na celú dávku meradiel alebo zásielku 

meradiel. 

MODUL D: Zhoda s typom založená na 
zabezpečení kvality výrobného procesu 

  

http://www.slm.sk/
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Výrobca uchováva pre orgán dohľadu počas desiatich rokov od uvedenia 

meradla na trh: 
 

 dokumentáciu systému kvality 

 informácie týkajúce sa zmeny systému kvality 

 rozhodnutia a správy notifikovanej osoby 

MODUL D: Zhoda s typom založená na 
zabezpečení kvality výrobného procesu 

  

http://www.slm.sk/


      

MODUL F: Zhoda s typom  

založená na overení výrobku 

Certifikát o zhode 
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MODUL F: Zhoda s typom  
založená na overení výrobku 

  

 Výrobca uchováva certifikáty o zhode pre orgán dohľadu počas 

desiatich rokov od uvedenia meradla na trh. 

 

 Výrobca vypracuje písomné EÚ vyhlásenie o zhode pre typ meradla 

a uchováva ho pre orgán dohľadu počas desiatich rokov od uvedenia 

meradla na trh. EÚ vyhlásenie o zhode obsahuje identifikáciu typu 

meradla, pre ktorý bolo vydané. 

 

 Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupňuje orgánu 

dohľadu. 

 

 Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa prikladá k meradlu uvedenému na 

trh. Pri dodávke veľkého množstva meradiel jednému používateľovi 

môže táto požiadavka platiť na celú dávku meradiel alebo zásielku 

meradiel. 

http://www.slm.sk/


      

MODUL G: Zhoda založená  

na overení jednotlivého meradla 

Certifikát o zhode 



      
MODUL H1: Zhoda založená na úplnom 

zabezpečení kvality a preskúmaní návrhu Certifikát o schválení  

systému kvality 
Certifikát EÚ 

preskúmania návrhu 

+ 



MODUL H1: Zhoda založená na úplnom 
zabezpečení kvality a preskúmaní návrhu 
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 Certifikát EÚ preskúmania návrhu má platnosť desať rokov od 

dátumu jeho vydania a jeho platnosť sa môže opakovane predĺžiť vždy 

na obdobie ďalších desať rokov. 

 

 Výrobca uchováva pre orgán dohľadu kópiu certifikátu EÚ 

preskúmania návrhu, jeho príloh a dodatkov spolu s technickou 

dokumentáciou počas desiatich rokov od uvedenia meradla na trh. 

Výrobca uchováva pre orgán dohľadu počas desiatich rokov od 

uvedenia meradla na trh: 
 

 dokumentáciu systému kvality 

 informácie týkajúce sa zmeny systému kvality 

 rozhodnutia a správy notifikovanej osoby 

http://www.slm.sk/


EÚ vyhlásenie o zhode  
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VÁHY S NEAUTOMATICKOU 

ČINNOSŤOU 
 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky  

č.  126/2016 Z. z.  o  sprístupňovaní váh s 

neautomatickou činnosťou na trhu 
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http://www.slm.sk/


       
                                                  
                                

Právne predpisy 

Deň skúšobníctva 2018                         Štefan Král                    17. – 18. apríl 2018 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky  

č.  126/2016 Z. z.  
zo 17. februára 2016 o  sprístupňovaní váh s neautomatickou 

činnosťou na trhu 

Transpozícia Smernice Európskeho parlamentu a Rady 

2014/31/EÚ z 26.februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov 

členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania váh s 

neautomatickou činnosťou na trhu (NAWID). 

Toto NV SR 126/2016 Z. z. nadobudlo účinnosť 20. apríla 2016. 

http://www.slm.sk/


       
                                                  
                                

Predmet úpravy (§ 1)  
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Nariadenie vlády sa vzťahuje na váhy s neautomatickou činnosťou, ktoré sa 

používajú na: 

 

 váženie v obchodných vzťahoch, 

 váženie na výpočet poplatkov, taríf, cla, daní, zvýhodnení, pokút, náhrad, 

odškodnenia, poistenia alebo podobných typov platieb, 

 váženie, ak to ustanovuje osobitný predpis, alebo na účely vypracúvania posudkov 

súdnych znalcov, 

 váženie pacientov v zdravotníctve na účely monitorovania, diagnostikovania a liečby, 

 váženie pri príprave liekov na predpis v lekárňach a pri analýzach v lekárskych 

laboratóriách alebo farmaceutických laboratóriách, 

 určovanie ceny podľa hmotnosti pri priamom predaji verejnosti a pri príprave 

spotrebiteľsky balených výrobkov, 

 účel, ktorý nie je ustanovený v písmenách a) až f). 

http://www.slm.sk/


       
                                                  
                                

Sprístupnenie na trhu a uvedenie  
do používania (§ 4)  
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 Váhy nemožno sprístupniť na trhu, ak 

nespĺňajú požiadavky podľa tohto 

nariadenia vlády. 

 

 Váhy uvedené v § 1 ods. 2 písm. a) až f) 

nemožno uviesť do používania, ak 

nespĺňajú požiadavky podľa tohto 

nariadenia vlády. 

 

 Váhy uvedené v § 1 ods. 2 písm. a) až f), 

ktoré sú uvedené do používania, 

podliehajú metrologickej kontrole podľa 

osobitného predpisu. 

http://www.slm.sk/


Hospodárske subjekty  

§ 6 Povinnosti výrobcu 
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§ 7 Povinnosti splnomocneného zástupcu výrobcu 

§ 8 Povinnosti dovozcu 

§ 9 Povinnosti distribútora 

http://www.slm.sk/


 
                                                  
                                

Označenie – zmena doplnkovej metrologickej značky 
 

Značenie podľa NV 399/1999 Z. z. (2009/23/ES) platné do 19.4.2016  
Znázornenie CE a doplnkovej metrologickej značky: 

 

 

 

 
 

 

Označenie CE a doplnkové 

metrologické označenie 

Platné pre nové váhy s neautomatickou činnosťou uvádzané na trh 

      Označenie podľa nového NV SR č. 126/2016 Z. z. platné od 20.4.2016: 
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Doplnkové metrologické označenie sa skladá z pravouhlého štvoruholníka, v ktorom je umiestnené veľké 

písmeno „M“ a posledné dvojčíslie roka, v ktorom bolo doplnkové metrologické označenie umiestnené na 

váhach. Výška štvoruholníka sa musí rovnať výške označenia CE. Doplnkové metrologické označenie sa 

umiestňuje bezprostredne za označenie CE. 

http://www.slm.sk/


       
                                                  
                                

Postupy posudzovania zhody (§ 12)  

(1) Na posúdenie zhody váh so základnými požiadavkami sa na základe 

výberu výrobcu použije jeden z postupov posudzovania zhody: 

 

a)  modul B ustanovený v prílohe č. 2 prvom bode, po ktorom nasleduje 

modul D, ktorý je ustanovený v prílohe č. 2 druhom bode, alebo modul F, 

ktorý je ustanovený v prílohe č. 2 štvrtom bode; modul B nie je povinný 

pre váhy, ktoré nepoužívajú elektronické zariadenie a ktorých vážiace 

zariadenie nemá pružinu na vyvažovanie zaťažovania, 

 

b)  modul D1, ktorý je ustanovený v prílohe č. 2 treťom bode, alebo modul 

F1, ktorý je ustanovený v prílohe č. 2 piatom bode pri váhach, ktoré nie sú 

predložené na posudzovanie zhody podľa modulu B, alebo 

 

c)  modul G ustanovený v prílohe č. 2 šiestom bode. 

 



      

Výstupné dokumenty notifikovanej osoby 

NAWID 

 

Príklady 
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MODUL B: EÚ skúška typu 

Certifikát EÚ skúšky typu 



Certifikát EÚ skúšky typu 

Test certifikáty pre základné časti váh s neautomatickou činnosťou 

Deň skúšobníctva 2018                         Štefan Král                    17. – 18. apríl 2018 

MODUL B: EÚ skúška typu 
  

http://www.slm.sk/


MODUL B: EÚ skúška typu 
  

Deň skúšobníctva 2018                         Štefan Král                    17. – 18. apríl 2018 

 Certifikát EÚ skúšky typu má 

platnosť desať rokov od dátumu jeho 

vydania a jeho platnosť sa môže 

opakovane predĺžiť vždy na obdobie 

ďalších desať rokov. 

 

 Výrobca uchováva pre orgán 

dohľadu kópiu certifikátu EÚ skúšky 

typu, jeho príloh a dodatkov spolu s 

technickou dokumentáciou počas 

desiatich rokov od uvedenia váh na 

trh. 

http://www.slm.sk/


      

MODUL D: Zhoda s typom  

založená na zabezpečení kvality 

výrobného procesu 

Certifikát o schválení  

systému kvality 
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 Výrobca vypracuje písomné EÚ vyhlásenie o zhode pre typ váhy a 

uchováva ho pre orgán dohľadu počas desiatich rokov od uvedenia 

váhy na trh. EÚ vyhlásenie o zhode obsahuje identifikáciu typu váhy, 

pre ktorý bolo vydané. 

 

 Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupňuje orgánu 

dohľadu. 

MODUL D: Zhoda s typom založená na 
zabezpečení kvality výrobného procesu 

  

Výrobca uchováva pre orgán dohľadu počas desiatich rokov od uvedenia 

váh na trh: 
 

 dokumentáciu systému kvality 

 informácie týkajúce sa zmeny systému kvality 

 rozhodnutia a správy notifikovanej osoby 

http://www.slm.sk/


MODUL F: Zhoda s typom  

založená na overení výrobku 

Certifikát o zhode 
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MODUL F: Zhoda s typom  
založená na overení výrobku 

  

 Výrobca uchováva certifikáty o zhode pre orgán dohľadu počas 

desiatich rokov od uvedenia váh na trh. 

 

 Výrobca vypracuje písomné EÚ vyhlásenie o zhode pre typ váhy a 

uchováva ho pre orgán dohľadu počas desiatich rokov od uvedenia 

váh na trh. EÚ vyhlásenie o zhode obsahuje identifikáciu typu váh, pre 

ktorý bolo vydané. 

 

 Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupňuje orgánu 

dohľadu. 

 

http://www.slm.sk/


       
                                                  
                                

EÚ vyhlásenie o zhode (§ 13)   



Databázy certifikátov  

https://www.welmec.org/welmec/mid-nawid-certificates/ 
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Ďakujem Vám za pozornosť 


