
 
 
 
 

 

ROZHODNUTIE 
 

č. UNMS/01026/2021-801 - 009577/2021 zo dňa 30.06.2021 

 
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako 
ústredný orgán štátnej správy pre oblasť posudzovania zhody podľa § 3 ods. 1 písm. c) a e) 
zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na 
trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní zhody“) a ako 
vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti doručenej dňa 
23.12.2020 podľa § 15 ods. 1 písm. b) a § 16 ods. 1 zákona o posudzovaní zhody, na 
základe § 15 ods. 2 a § 16 ods. 2 zákona o posudzovaní zhody 
 

mení 
 
autorizáciu udelenú rozhodnutím č. 2016/800/012039/03859 zo dňa 22.12.2016 v znení 
rozhodnutia o zmene autorizácie č. UNMS/01372/2020-801 003690/2020 zo dňa 06.03.2020 
a rozhodnutia o zmene autorizácie č. UNMS/03751/2020-801 013807/2020 zo dňa 
02.11.2020 autorizovanej osobe 
 

Slovenský metrologický ústav 
 

SKTC-102, NO 1781 
 

Karloveská 63, 842 55 Bratislava, IČO: 30 810 701 
 

(ďalej len „autorizovaná osoba“) 
 
tak, že sa slová: 
 

„1. na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 126/2016 Z. z. o sprístupňovaní váh s 
neautomatickou činnosťou na trhu,  
2. na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 145/2016 Z. z. o sprístupňovaní 
meradiel na trhu.“ 

 
nahrádzajú slovami: 
 

„na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 145/2016 Z. z. o sprístupňovaní meradiel 
na trhu.“ 

 
a v časti „Príloha“ sa v časti „Technické predpisy“ vypúšťa 1. bod „1. Nariadenie vlády 
Slovenskej republiky č. 126/2016 Z. z. o sprístupňovaní váh s neautomatickou činnosťou na 
trhu.“, pričom 2. bod „2. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 145/2016 Z. z. o 
sprístupňovaní meradiel na trhu.“ sa prečísluje na 1. bod, 
 

a predlžuje autorizáciu 
 
autorizovanej osobe na obdobie od právoplatnosti tohto rozhodnutia do dňa 01.07.2026. 
 
Právna forma: štátna príspevková organizácia 
 
Štatutárny orgán: 
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Spôsob konania štatutárneho orgánu: Štatutárny orgán koná vo všetkých veciach 
samostatne. 
 

Osoba oprávnená konať v mene autorizovanej osoby:  
 

Spôsob konania osoby oprávnenej konať v mene autorizovanej osoby:  
- samostatne 

 

Rozsah konania osoby oprávnenej konať v mene autorizovanej osoby:  
- podpisovanie výstupných dokumentov z posudzovania zhody 

 

Technické predpisy: 

 

1. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 145/2016 Z. z. o sprístupňovaní meradiel na 
trhu. 

 

Rozsah autorizácie podľa: 
 

- § 1 ods. 2 písm. a) vodomery podľa prílohy č. 3 (MI-001), 
 

- § 1 ods. 2 písm. b) plynomery podľa prílohy č. 4 (MI-002), 
 

- § 1 ods. 2 písm. c) prepočítavače objemu podľa prílohy č. 4 (MI-002), 
 

- § 1 ods. 2 písm. d) elektromery podľa prílohy č. 5 (MI-003), 
 

- § 1 ods. 2 písm. e) merače tepla podľa prílohy č. 6 (MI-004) - podzostava prietokomer, 
 

- § 1 ods. 2 písm. f) meracie zostavy na kontinuálne a dynamické meranie množstva 

kvapalín okrem vody podľa prílohy č. 7 (MI – 005), 
 

- § 1 ods. 2 písm. n) výčapné nádoby podľa prílohy č. 10 (MI-008)  
v rozsahu osvedčení o akreditácii č. P-035 a S-374. 

 

Postupy posudzovania zhody pre: 
 

- § 1 ods. 2 písm. a) podľa prílohy č. 3 sú: 
 

 modul B: EÚ skúška typu podľa prílohy č. 2,


 modul D: Zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobného procesu 
podľa prílohy č. 2,


 modul F: Zhoda s typom založená na overení výrobku podľa prílohy č. 2,


 modul H1: Zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality a preskúmaní 

návrhu podľa prílohy č. 2,


- § 1 ods. 2 písm. b) podľa prílohy č. 4 sú: 
 

 modul B: EÚ skúška typu podľa prílohy č. 2,


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

podľa prílohy č. 2,


 modul F: Zhoda s typom založená na overení výrobku podľa prílohy č. 2,


 modul H1: Zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality a preskúmaní 
návrhu podľa prílohy č. 2,


- § 1 ods. 2 písm. c) podľa prílohy č. 4 sú: 

 
 modul B: EÚ skúška typu podľa prílohy č. 2,
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 modul D: Zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobného procesu 

podľa prílohy č. 2,


 modul F: Zhoda s typom založená na overení výrobku podľa prílohy č. 2,


 modul H1: Zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality a preskúmaní 
návrhu podľa prílohy č. 2,


- § 1 ods. 2 písm. d) podľa prílohy č. 5 sú: 

 
 modul B: EÚ skúška typu podľa prílohy č. 2,


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

podľa prílohy č. 2,


 modul F: Zhoda s typom založená na overení výrobku podľa prílohy č. 2,


 modul H1: Zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality a preskúmaní 
návrhu podľa prílohy č. 2,


- § 1 ods. 2 písm. e) podľa prílohy č. 6 sú: 

 
 modul B: EÚ skúška typu podľa prílohy č. 2,


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

podľa prílohy č. 2,


 modul F: Zhoda s typom založená na overení výrobku podľa prílohy č. 2,


- § 1 ods. 2 písm. f) podľa prílohy č. 7 sú: 
 

 modul B: EÚ skúška typu podľa prílohy č. 2,


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

podľa prílohy č. 2,


 modul F: Zhoda s typom založená na overení výrobku podľa prílohy č. 2,


 modul G: Zhoda založená na overení jednotlivého meradla podľa prílohy č. 2,


- § 1 ods. 2 písm. n) podľa prílohy č. 10 je: 
 

 modul D1: Zabezpečenie kvality výrobného procesu podľa prílohy č. 2.
 

 

Poučenie:  
Podľa § 61 správneho poriadku možno proti tomuto rozhodnutiu podať do 15 dní odo dňa 
jeho oznámenia rozklad Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej 
republiky, Štefanovičova 3, P.O. Box 76, 810 05 Bratislava 15. Toto rozhodnutie je podľa 
zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku preskúmateľné súdom po vyčerpaní 
riadnych opravných prostriedkov a nadobudnutí právoplatnosti. 
 
 

 

Katarína Surmíková Tatranská, MBA  
predsedníčka úradu 
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