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CIEĽ NOVELY VYHLÁŠKY ÚNMS SR č. 161/2019 Z. z.

Dosiahnutie súladu so zákonom č. 58/2022 Z. z.
o metrológii, ktorým sa dopĺňa a mení zákon
č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.



PREDMET NOVELY VYHLÁŠKY ÚNMS SR č. 161/2019 Z. z.

 Dopĺňajú sa ustanovenia upravujúce štatistickú kontrolu

určených meradiel,

 Ruší sa pojem „určená organizácia“,

 Mení sa lícna strana zabezpečovacej značky opravára

alebo zabezpečovacej značky montážnika z dôvodu

zjednodušenia priraďovaného identifikačného znaku

registrovanej osoby.

• Mení sa vzor lícnej strany zabezpečovacej značky

opravára,

• Mení sa vzor štítku dočasnej zabezpečovacej značky

opravára,

 Mení sa vzor preukazu inšpektora,

 Precizujú sa triedy presnosti niektorých váh,

 Zavádzajú sa nové triedy presnosti pre váhy v prílohe č. 31

k vyhláške,



PREDMET NOVELY VYHLÁŠKY ÚNMS SR č. 161/2019 Z. z.

 Mení a dopĺňa sa príloha č. 35 k vyhláške o tachografoch,

 Príloha č. 1 k vyhláške sa rozčleňuje na časť A a časť B,

• Časť B obsahuje tabuľku s druhmi určených meradiel,

pri ktorých je možné vykonať štatistickú kontrolu

a ustanovuje predĺženie času platnosti overenia v

rokoch.

 Dopĺňa sa príloha č. 26 o plynomeroch o ustanovenia

týkajúce sa štatistickej kontroly určených meradiel,

 Dopĺňa sa príloha č. 49 o elektromeroch o ustanovenia

týkajúce sa štatistickej kontroly určených meradiel.



ŠTATISTICKÁ KONTROLA URČENÝCH MERADIEL

Nové § vyhlášky o meradlách a metrologickej kontrole

 § 4a Štatistická kontrola,

 § 4b Žiadosť o vykonanie štatistickej kontroly,

 § 4c Kritériá určenia základného súboru, rozsahu výberu a 

náhradného výberu,

 § 4d Požiadavky na manipuláciu, skladovanie a prepravu 

určených meradiel, ktoré tvoria výber a náhradný výber,

 § 4e Kontrola úplnosti a stavu výberu,

 § 4f Požiadavky na štatistickú výberovú skúšku a na 

vyhodnotenie štatistickej výberovej skúšky,

 § 4g Náležitosti záznamu výsledkov štatistickej výberovej  

skúšky,

 § 4h Náležitosti dokladu o predĺžení času platnosti overenia,

 § 4i Náležitosti zamietacieho listu.



ŠTATISTICKÁ KONTROLA URČENÝCH MERADIEL

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

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

 Žiadosť o štatistickú kontrolu určených 
meradiel je možné podať od 1.4.2023.



PRECIZOVANIE TRIED PRESNOSTI VÁH

Metrologická kontrola

Čas 
platnosti 
overenia 
v rokoch

Číslo 
prílohyPoložka druh určeného meradla

Národné 
schváleni

e typu

Národné 
prvotné 
overenie

Podľa
osobitného 
predpisu*)

2.1.5

Váhy s neautomatickou činnosťou na 
zisťovanie hmotnosti na nápravu alebo 
koleso koľajového a cestného vozidla 
staticky triedy presnosti III a IIII

a) cestné vozidlo

b) koľajové vozidlo 

Nie

Nie

Nie

Nie 

Áno

Áno
1 

2 

30

30

2.1.7

Váhy s neautomatickou činnosťou 
triedy presnosti III a IIII určené na 
váženie piesku, kamenia, tuhého 
komunálneho odpadu, stavebnej sutiny 
a podobných materiálov 
a na váženie malty a betónu

Nie Nie Áno 2 30

Príloha č.1 – bod 2.1 Hmotnosť



NOVÉ TRIEDY PRESNOSTI VÁH

Metrologická kontrola

Čas 
platnosti 
overenia 
v rokoch

Číslo 
prílohyPoložka druh určeného meradla

Národné 
schváleni

e typu

Národné 
prvotné 
overenie

Podľa
osobitnéh

o 
predpisu*)

2.1.8

Váhy s automatickou činnosťou
na váženie cestných vozidiel za
pohybu a na meranie nápravového
zaťaženia triedy presnosti 0,2; 0,5;
1; 2; 5 a 10 pre hmotnosť vozidla
a triedy presnosti A, B, C, D, E a F pre
zaťaženie jednotlivej nápravy a pre
zaťaženie skupiny náprav

Áno Áno Nie 1 31

Príloha č.1 – bod 2.1 Hmotnosť



NOVÉ TRIEDY PRESNOSTI VÁH

Trieda presnosti pre 
zaťaženie jednotlivej 

nápravy a pre zaťaženie 
skupiny náprav

Trieda presnosti pre hmotnosť vozidla

0,2 0,5 1 2 5 10

A x x

B x x x

C x x x

D x x x

E x x x

F x

Príloha č.31 – bod 4.1.4. tabuľka č.1



VZOR ZABEZPEČOVACEJ ZNAČKY OPRAVÁRA ALEBO MONTÁŽNIKA

Lícna strana zabezpečovacej

značky opravára alebo 

zabezpečovacej značky 

montážnika

Štítok dočasnej zabezpečovacej 

značky opravára



VZOR PREUKAZU INŠPEKTORA



ČASŤ „B“ PRÍLOHY č.1 K VYHLÁŠKE ÚNMS SR č. 161/2019 Z. z.

„B. DRUHY URČENÝCH MERADIEL, PRI KTORÝCH JE 

MOŽNÉ VYKONAŤ ŠTATISTICKÚ KONTROLU“



DOPLNENIE PRÍLOHY č. 26 - PLYNOMERY

 Vymedzenie plynomerov na štatistickú 

kontrolu,

 Preberací plán štatistickej výberovej 

skúšky.

 Stanovenie MPE pre plynomery pri 

štatistickej výberovej skúške



DOPLNENIE PRÍLOHY č. 26 - PLYNOMERY

Počet kusov

v základom súbore

Počet kusov

vo výbere

Počet chybných kusov
Počet kusov 

v náhradnom 

výbere
Kritérium

prijatia

Kritérium

zamietnutia

500 – 1 200 50 1 2 10

1 201 – 3 200 80 3 4 16

3 201 – 10 000 125 5 6 25

10 001 – 35 000 200 10 11 40

Preberací plán - plynomery



DOPLNENIE PRÍLOHY č. 49 - ELEKTROMERY

 Vymedzenie elektromerov na štatistickú 

kontrolu,

 Preberací plán štatistickej výberovej 

skúšky.



DOPLNENIE PRÍLOHY č. 49 - ELEKTROMERY

Počet kusov 

v základom 

súbore

Počet kusov vo 

výbere

Počet chybných kusov
Počet kusov 

v náhradnom 

výbere

Kritérium

prijatia

Kritérium

zamietnutia

500 – 1 200 50 1 2 10

1 201 – 3 200 80 3 4 16

3 201 – 10 000 125 5 6 25

10 001 – 35 000 200 10 11 40

Preberací plán - elektromery



NASLEDUJÚCA NOVELA VYHLÁŠKY č. 161/2019 Z. z.

 Doplnenie očných tonometrov medzi určené 

meradlá,

 Doplnenie technických a metrologických 

požiadaviek pre elektromery na jednosmernú 

elektrickú energiu (DC),

 Doplnenie technických a metrologických 

požiadaviek pre nabíjacie stanice 

elektromobilov,

 Aktualizácia prílohy č. 10 o vodomeroch,

 Aktualizácia prílohy č. 26 o plynomeroch.



HLAVNÝ
NÁZOV 
PREZENTÁCIE 

Ďakujem za 
pozornosť


