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Dňa 9. februára 2022 na 55. schôdzi Národná rada
Slovenskej republiky schválila vládny návrh zákona,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 157/2018 Z. z.
o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení zákona č. 198/2020 Z. z.

NOVELA ZÁKONA O METROLÓGII



Legislatívne zmeny odrážajú aktuálny stav
ako aj zmeny, ktoré si vyžiadala aplikačná prax, zavádza
sa pluralita trhu v rámci vytvárania priaznivých
podmienok pre podnikateľské prostredie a znižuje sa
byrokratická záťaž podnikateľského prostredia v
nadväznosti na Programové vyhlásenie vlády SR na
obdobie rokov 2020 – 2024.

OBLASTI ZMIEN NOVELY ZÁKONA O METROLÓGII



• Zrovnoprávnenie postavenia subjektov vykonávajúcich 
overovanie určených meradiel, 

• uvoľnenie trhu v rámci regulácie výkonu overovania druhov 
určených meradiel,

• zavedenie štatistickej kontroly určených meradiel 
na predĺženie času platnosti overenia určených meradiel,

• precizuje spôsobilosť v oblasti metrológie,
• upravujú sa ustanovenia týkajúce sa autorizácie a registrácie za 

účelom zníženia byrokratickej záťaže pre subjekty 
vykonávajúce tieto činnosti,

• racionalizácia podmienok metrologického dozoru vo vzťahu 
k ukladaniu pokút.

OBLASTI ZMIEN NOVELY ZÁKONA O METROLÓGII



SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLÓGIA, N. O.

• Slovenská legálna metrológia, n. o. sa od 1.
apríla 2023 považuje za autorizovanú osobu
podľa § 31 zákona o metrológii v rozsahu a počas
platnosti jej akreditácie, ak do 31. januára 2023
predloží dokumentáciu, ktorou preukáže úradu
splnenie autorizačných požiadaviek.



OVEROVANIE URČENÝCH MERADIEL

§ 31 ods. 3 zákona o metrológii:

• Autorizácia sa neudeľuje na výkon overovania cestných
rýchlomerov a analyzátorov dychu.

• Na výkon overovania ostatných druhov určených
meradiel je možné udeliť autorizáciu.



Nový § 27a Štatistická kontrola určených 
meradiel

• Zavádza sa možnosť využiť štatistickú kontrolu 
iba pre elektromery a plynomery.

• Každé meradlo môže byť zaradené na štatistickú 
kontrolu len raz.

• Garantom štatistickej kontroly je Slovenský 
metrologický ústav.

ŠTATISTICKÁ KONTROLA URČENÝCH MERADIEL



ŠTATISTICKÁ KONTROLA URČENÝCH MERADIEL

• Meradlám, ktoré vyhovejú ustanoveným 
požiadavkám sa predĺži čas platnosti overenia.

• Požiadavky na meradlá pri štatistickej kontrole 
ustanoví vyhláška ÚNMS SR č. 161/2019 Z. z. 
o meradlách a metrologickej kontrole.

• Požiadavky pre štatistickú kontrolu boli 
vypracované podľa medzinárodného 
odporúčania OIML G 20.



ŠTATISTICKÁ KONTROLA URČENÝCH MERADIEL



SPÔSOBILOSŤ V OBLASTI METROLÓGIE

• Spôsobilosť v oblasti metrológie sa udeľuje na základe 
úspešného absolvovania skúšky.

• Predĺženie spôsobilosti v oblasti metrológie pre 
zástupcov autorizovaných osôb, osôb vykonávajúcich 
overovanie určených meradiel a osôb vykonávajúcich 
úradné meranie sa vykonáva na základe úspešného 
absolvovania skúšky.

• Predĺženie spôsobilosti v oblasti metrológie pre 
zástupcov registrovaných osôb sa vykonáva na základe 
absolvovania školenia. 



METROLOGICKÝ DOZOR

• Umožňuje sa inšpektorom inšpektorátu uložiť blokovú 
pokutu aj v prípadoch, ak dozorovaná osoba pri 
vykonávaných meraniach nepoužíva určené meradlo a 
účel týchto meraní je meraním podľa § 11 zákona o 
metrológii.

• Inšpektorom inšpektorátu sa umožňuje uložiť blokovú 
pokutu aj pre viac ako len jedno porušenie zákona 
o metrológii.

• Zavádza sa systém, ktorý umožňuje znížiť sumu uloženej 
pokuty v rámci metrologického dozoru o jednu tretinu 
pre dozorovanú osobu za splnenia ustanovených 
podmienok. 



REGISTRÁCIA

REGISTRÁCIA



REGISTRÁCIA

• Vypúšťa sa povinnosť priložiť k prihláške na registráciu kópiu

zriaďovacej listiny alebo zakladacej listiny a kópiu dokladu

o spôsobilosti zástupcu v oblasti metrológie.

• Ruší sa zákaz súbehu autorizácie a registrácie v jednom

podnikateľskom subjekte a špecifikuje sa organizačná jednotka na

výkon činnosti, ktorá je predmetom registrácie.

• Ruší sa povinnosť mať interval kalibrácie rovnaký alebo kratší ako je

ustanovený čas platnosti overenia druhu určeného meradla.

Registrovaná osoba si určí interval kalibrácie používaných meradiel a

etalónov v súvislosti s vytvoreným, fungujúcim a dokumentovaným

systémom práce, podľa § 44 ods. g) zákona o metrológii, ktorý

v procese registrácie schvaľuje úrad.



REGISTRÁCIA

• Vypúšťa sa povinnosť priložiť k prihláške na registráciu kópiu 

zriaďovacej listiny alebo zakladacej listiny a kópiu dokladu 

o spôsobilosti zástupcu v oblasti metrológie.

• Zavádza sa možnosť ÚNMS SR zastaviť konanie vo veci zmeny 

registrácie v prípade, ak registrovaná osoba nespĺňa registračné 

požiadavky v rozsahu podanej žiadosti o zmenu registrácie, pričom 

sa ustanovuje povinnosť registrovanej osoby uhradiť náklady 

na kontrolu splnenia registračných požiadaviek, ak už bola kontrola 

vykonaná.

• Upravuje sa spôsob kontroly registračných požiadaviek v rámci 

žiadosti o zmenu registrácie. V prípade, ak sa jedná o zmeny, ktoré 

dokáže posúdiť úrad, kontrolu vykonajú zamestnanci úradu. 

V prípade, ak je to potrebné, kontrolu na základe poverenia vykoná 

ústav.



REGISTRÁCIA

• Zrušuje sa ustanovenie, na základe ktorého mala registrácia

zaniknúť, ak registrovaná osoba nevykonáva činnosť podľa

rozhodnutia o registrácii najmenej dva roky nakoľko predmetné

ustanovenie bolo v aplikačnej praxi neopodstatnené a nie je

potrebná takáto prísna právna úprava.

• Dopĺňa sa požiadavka na druh značky, ktorou sa má označiť

opravené meradlo a upravuje vedenie evidencie o oprave určeného

meradla s uvedením identifikácie meradla a rozsahu vykonanej

opravy, ak je predmetom jej činnosti oprava určeného meradla,

alebo viesť evidenciu o montáži určeného meradla s uvedením

identifikácie meradla a dátumu vykonanej montáže, ak je

predmetom jej činnosti montáž určeného meradla.



REGISTRÁCIA

• Ustanovuje sa vydanie dokladu o oprave alebo o
montáži určeného meradla používateľovi určeného
meradla len, ak o to používateľ určeného meradla
požiada.

• Zavádza sa povinnosť, aby registrovaná osoba
postupovala podľa dokumentácie k druhu určeného
meradla, ktorého opravu vykonáva.



AUTORIZÁCIA

AUTORIZÁCIA



§ 32 ods. 3
• kópia zriaďovacej listiny alebo kópia zakladacej listiny,
• kópia dokladu vydaného podľa § 29 o spôsobilosti zodpovedného zástupcu 

v oblasti metrológie,
• kópia pracovnej zmluvy žiadateľa o autorizáciu so zodpovedným zástupcom 

podľa § 33 ods. 1 písm. d), ak žiadateľ o autorizáciu nie je sám 
zodpovedným zástupcom,

• zoznam fyzických osôb, ktoré vykonávajú činnosť, ktorá je predmetom 
autorizácie, a ich osobné údaje.

• kópia dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie na výkon overovania 
určeného meradla alebo na výkon úradného merania fyzickej osoby, ktorá 
vykonáva činnosť, ktorá je predmetom autorizácie, vydaného podľa § 29,

AUTORIZÁCIA



§ 32 ods. 3
• kópia dokladu o zamestnávaní fyzickej osoby, ktorá vykonáva činnosť, ktorá

je predmetom autorizácie,
• dokumentácia podľa § 33 ods. 1 písm. n) (PK a PP v elektronickej verzii),
• čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu o splnení požiadaviek podľa § 33

ods. 1 písm. h), j) a k) a o tom, že odmeny zodpovedného zástupcu a
fyzickej osoby, ktorá vykonáva činnosť, ktorá je predmetom autorizácie,
nezávisia od výsledkov merania,

• čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu o splnení požiadavky podľa § 33
ods. 1 písm. n),

• kópiu poistnej zmluvy podľa § 33 ods. 1 písm. k),
• kópia osvedčenia o akreditácii podľa § 33 ods. 1 písm. d), ak je predmetom

žiadosti o autorizáciu výkon overovania určených meradiel,

AUTORIZÁCIA



§ 32 ods. 3
• čestné vyhlásenie členov štatutárneho orgánu o ich bezúhonnosti;

za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol
právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková
podstata súvisí s predmetom autorizácie žiadateľa o autorizáciu, o ktorú
žiada, ak sa naňho nehľadí, akoby nebol odsúdený, pričom požiadavku
bezúhonnosti musí spĺňať aj právnická osoba.

• potvrdenie o zaplatení správneho poplatku podľa osobitného predpisu30)
alebo žiadosť o vydanie výzvy na zaplatenie správneho poplatku podľa
osobitného predpisu.

AUTORIZÁCIA



§ 33 ods. 1 písm. a)
• vlastní technické vybavenie na výkon činnosti, ktorá je predmetom

autorizácie, má technické vybavenie na výkon činnosti, ktorá je predmetom
autorizácie, ktoré počas platnosti rozhodnutia o autorizácii používa len
jeden žiadateľ o autorizáciu.

§ 33 ods. 1 písm. d)
• má v čase podania žiadosti o autorizáciu na výkon overovania určeného

meradla akreditáciu podľa osobitného predpisu v oblasti a rozsahu,
ktorá je predmetom žiadosti o autorizáciu na výkon overovania určeného
meradla, pričom akreditácia musí byť platná počas platnosti rozhodnutia o
autorizácii,

AUTORIZÁCIA



§ 33 ods. 1 písm. h)
• má na výkon činnosti, ktorá je predmetom autorizácie, vyčlenenú

samostatnú organizačnú jednotku, ktorá je pri výkone autorizovanej
činnosti nestranná, nezaujatá a objektívna; autorizovaná osoba a
zamestnanci autorizovanej osoby zainteresovaní na úlohách, ktoré súvisia s
overovaním určeného meradla, nesmú byť konštruktérmi, výrobcami,
dodávateľmi, montážnikmi, opravármi alebo používateľmi nimi
overovaného určeného meradla ani ich oprávnenými zástupcami, okrem
toho nesmú byť priamo alebo nepriamo zainteresovaní na projektovaní,
výrobe, marketingu, oprave, kontrole, predaji alebo na údržbe tohto
určeného meradla a nesmú zastupovať strany, ktoré sa angažujú v týchto
aktivitách,

§ 33 ods. 1 písm. l)
• nemá vydané rozhodnutie o registrácii podľa § 46

AUTORIZÁCIA



§ 33 ods. 1 písm. o)
• uhradil náklady kontroly podľa § 34 § 34 ods. 3

§ 33 ods. 2
• Splnenie autorizačných požiadaviek podľa odseku 1 písm. a) až

o) môže žiadateľ o autorizáciu preukázať akreditáciou podľa
osobitného predpisu v oblasti a rozsahu, ktorá je predmetom
žiadosti o autorizáciu na výkon overovania určeného meradla,
pričom akreditácia musí byť platná počas platnosti
rozhodnutia o autorizácii.

AUTORIZÁCIA



§ 34 ods. 2
• Úrad vykoná kontrolu splnenia autorizačných požiadaviek na mieste

u žiadateľa o autorizáciu, ak žiadateľ o autorizáciu má v čase podania
žiadosti o autorizáciu akreditáciu podľa osobitného predpisu v oblasti
a rozsahu, ktorá je predmetom žiadosti o autorizáciu. Výkonu kontroly
splnenia autorizačných požiadaviek sa zúčastňujú najmenej dvaja
zamestnanci úradu.

§ 34 ods. 3
• Úrad môže poveriť ústav výkonom kontroly splnenia autorizačných

požiadaviek na mieste u žiadateľa o autorizáciu, ak žiadateľ o autorizáciu
nemá v čase podania žiadosti o autorizáciu akreditáciu podľa osobitného
predpisu a predloží vypracovanú dokumentáciu, ktorá preukazuje splnenie
všetkých autorizačných požiadaviek v oblasti a rozsahu podanej žiadosti o
autorizáciu. Výkonu kontroly podľa prvej vety sa zúčastňuje zamestnanec
úradu.

AUTORIZÁCIA



§ 34 ods. 11
• Podrobnosti o autorizácii a výkone kontroly splnenia

autorizačných požiadaviek upraví úrad v metodickom postupe
o autorizácii.

• MP 52: 2019 Metodický postup o autorizácii na výkon
overovania určených meradiel a výkon úradného merania
v znení Dodatku č. 01 účinného od 01.04.2020 a Dodatku č. 02
účinného od 01.04.2022

AUTORIZÁCIA



§ 36 ods. 1 písm. a)
Úrad rozhodne o zmene autorizácie, ak
• autorizovaná osoba požiada úrad o zmenu údajov podľa § 32

ods. 2 písm. a), c) až e) § 35 ods. 5 písm. a), c) až g),

§ 36 ods. 4
• Ak autorizovaná osoba nespĺňa autorizačné požiadavky podľa 

§ 33 v rozsahu podanej žiadosti, úrad konanie vo veci zmeny 
autorizácie zastaví a autorizovaná osoba je povinná uhradiť 
náklady kontroly podľa § 34 ods. 6, ak je vykonaná.

AUTORIZÁCIA



§ 37 ods. 4
• Ak úrad pri kontrole podľa odseku 3 zistí, že autorizovaná

osoba počas platnosti rozhodnutia o autorizácii neplnila
povinnosť podľa § 41 alebo nedodržiavala ustanovenia
tohto zákona, úrad konanie o predĺžení autorizácie zastaví.

AUTORIZÁCIA



§ 39 písm. e)
Úrad rozhodne o zrušení autorizácie, ak
• o to požiada autorizovaná osoba; písomnú žiadosť o zrušenie

autorizácie musí autorizovaná osoba podať najmenej šesť
mesiacov pred predpokladaným dňom ukončenia činnosti,
ktorá je predmetom autorizácie.

AUTORIZÁCIA



§ 41 ods. 1 písm. j)
Autorizovaná osoba je povinná:
• zasielať na základe žiadosti úradu identifikáciu každého

overovaného určeného meradla s uvedením dátumu jeho
overenia, pri overení určeného meradla na mieste používania
aj s uvedením miesta jeho používania.

AUTORIZÁCIA



PRECHODNÉ USTANOVENIA

• Konania začaté podľa zákona o metrológii v znení
účinnom do 31. marca 2022 , ktoré sa právoplatne
neskončilo, sa dokončí podľa zákona v znení účinnom do
31. marca 2022 .

• Novela zákona o metrológii nadobudla účinnosť
1. apríla 2022 , okrem čl. I bodov 2, 5, 13, 18, 22 , 25, 26, 
52, 81, 82, 83 a 86, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 
2023.



HLAVNÝ
NÁZOV 
PREZENTÁCIE 

Ďakujem za 
pozornosť


