
 

 

 

ROZHODNUTIE O AUTORIZÁCII 

č. 2014/900/004576/01844 z 5. augusta 2014  

 

 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 24 zákona   

č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon“) autorizuje podnikateľa 

 

TACHOGRAFY s.r.o. 
Veľká Okružná 1238  

958 01 Partizánske 
IČO: 46 085 360 

 

na výkon overovania určených meradiel 
 

 

1. Autorizovanej osobe sa prideľuje overovacia značka M s evidenčným číslom 21 na 

používanie ktorej sa vzťahujú § 15 a § 18 zákona a § 9 vyhlášky ÚNMS SR č. 210/2000 Z. z. 

o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov. 

 

2.  Zodpovedný zástupca autorizovanej osoby: 

 

 

 

 

3. Predmet a rozsah autorizácie, technické špecifikácie 
 

P
o

lo
žk

a
 Druh overovaných 

meradiel 

(Pol. prílohy č. 1 k 

vyhláške 210/2000 Z. z.) 

Merací 

rozsah 

Rozšírená neistota 

U 

(pre k=2) 

Zavedené metódy 
 

Ostatné 

špecifikácie 

Druh      Zoznam predpisov 

1 záznamové zariadenia 

v cestnej doprave 

 

 

 

(Pol.: 2.2.2) 

elektronické: 

do 180 km/h 

 

 

 

digitálne:  
do 250 km/h 

elektronické: 

dĺžka: 0,62% 

rýchlosť: 0,28 km/h 

čas: 0,4 s/24 h 

 

digitálne:  
dĺžka: 0,55% 

rýchlosť: 0,22 km/h 

čas: 0,2 s/24 h  

Priame 

porovnanie 

Nariadenie Rady (EHS) č. 

3821/85 z 20. 12. 1985 

o záznamovom zariadení 

v cestnej doprave 

(Mimoriadne vydanie Ú. v. 

EÚ, 7/zv. 1), 

Príručka kvality 

Metodická príručka 

overovania záznamových 

zariadení v cestnej doprave   

Záznamové 

zariadenia 

v cestnej 

doprave: 

1. elektronické 

2. digitálne 
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4. Zoznam pracovísk vykonávajúcich overovanie a overovacia značka pracoviska 

 

55..  Príručka kvality pre autorizované metrologické pracovisko v oblasti overovania 

záznamových zariadení v cestnej doprave v TACHOGRAFY s.r.o., Veľká Okružná 1238,       

958 01 Partizánske, vydanie č. 1, dátum vydania: 25.07.2014, schválená konateľom 

spoločnosti, (ďalej len „príručka kvality“) je záväznou riadiacou normou pre prácu 

autorizovaného metrologického pracoviska (ďalej len „AMP“). 
  

6. V mene autorizovanej osoby samostatne koná: 

 

 

 

 

Pri vykonávaní činností podľa tohto rozhodnutia je autorizovaná osoba povinná 

dodržiavať podmienky autorizácie, riadiť sa povinnosťami a oprávneniami 

autorizovanej osoby uvedenými v § 25 zákona a ďalšími podmienkami činnosti 

uvedenými v prílohe tohto rozhodnutia. 

 

Príloha k Rozhodnutiu o autorizácii č. 2014/900/004576/01844 z 5. augusta 2014 na výkon 

overovania určených meradiel (2 strany) je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. 

 

Toto rozhodnutie má platnosť do  5. augusta 2019. 

 

Poučenie: 

Podľa § 61 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia rozklad 

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.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

        prof. Ing. Jozef Mihok, PhD. 

                                                                                                predseda úradu 

Číslo 

pracoviska 
Pracovisko Adresa pracoviska 

Overovacia 

značka pracoviska 

1 
TACHOGRAFY s.r.o., 

pracovisko Partizánske 

Veľká Okružná 1238,  

958 01 Partizánske 
M 21 
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Príloha k Rozhodnutiu o autorizácii č. 2014/900/004576/01844 z 5. augusta 2014 na 

výkon overovania určených meradiel 

 

 

Ďalšie podmienky činnosti: 

1. Za odborné vykonávanie činnosti, ktorá je predmetom autorizácie zodpovedá 

zodpovedný zástupca autorizovanej osoby podľa § 23 ods. 2 písm. c) zákona.  

2. Zodpovedný zástupca sleduje vykonávanie všetkých technických a evidenčných prác 

súvisiacich s činnosťou, ktorá je predmetom autorizácie. Zodpovedá za to, že na trh 

alebo do používania sa neuvedú určené meradlá označené overovacou značkou 

nezodpovedajúce metrologickým predpisom, ani sa nevydá doklad, ktorý nezodpovedá 

objektívne nameraným výsledkom.  

3. Zhotovenie overovacej značky a  pečiatky AMP si autorizovaná osoba zabezpečí na 

svoje náklady sama a vzor odtlačku pečiatky a overovacej značky bezodkladne predloží 

na odbor metrológie ÚNMS SR. Požiadavky na tvar a obsah pečiatky sú uvedené v bode 

8.3 metodického pokynu metrologického MPM 05-12 Autorizácia na výkon overovania 

určených meradiel a na výkon úradného merania (ďalej len „MPM“). 

4. Overovacia značka autorizovanej osoby zároveň slúži ako zabezpečovacia značka. 

Overovaciu značku, ktorá slúži ako zabezpečovacia značka je možné používať len na 

zabezpečenie miest bezprostredne súvisiacich s overením určeného meradla. 

5. Overovanie meradiel v rozsahu udelenej autorizácie môžu vykonávať len zamestnanci 

autorizovanej osoby, ktorí vlastnia príslušný doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie 

vydaný podľa s § 29 zákona Slovenským metrologickým ústavom (ďalej len „oprávnení 

zamestnanci“) a sú uvedení v príručke kvality.  

6. Autorizovaná osoba je bezodkladne povinná nahlásiť odboru metrológie ÚNMS SR 

prípadné zmeny týkajúce sa oprávnených zamestnancov.  

7. V prípade zmeny metód skúšania pri overovaní meradiel alebo zmeny  skúšobného 

zariadenia autorizovaná osoba je povinná zabezpečiť preškolenie oprávnených 

zamestnancov a požiadať Slovenský metrologický ústav o vydanie príslušných nových 

dokladov o spôsobilosti v oblasti metrológie.  

8. V prípade zmien v podmienkach autorizácie podľa bodov 6.1.1 a 6.2.1 MPM je 

povinnosťou autorizovanej osoby tieto zmeny nahlásiť odboru metrológie ÚNMS SR. 

Zmeny v podmienkach autorizácie sa môžu realizovať až po ich odsúhlasení odborom 

metrológie ÚNMS SR.  

9. Oprávnení zamestnanci sú priamo zodpovední za správne vykonávanie skúšok a 

overovanie určených meradiel podľa metrologických predpisov, ako aj za riadne 

používanie a uchovávanie pridelených overovacích značiek. Sú povinní riadiť sa 

príručkou kvality AMP.  

10. Slovenský metrologický inšpektorát (ďalej len „SMI“) môže v súlade s § 33 zákona v 

rámci vykonávaného metrologického dozoru v AMP zisťovať úplnosť a správnosť 

overovania meradiel, sledovať dodržiavanie predpísaných skúšobných metodík a 

podmienok stanovených metrologickými predpismi, technický stav etalónov 

a skúšobného zariadenia, úroveň znalostí oprávnených zamestnancov. Ďalej môže 

kontrolovať vedenie evidencie o overovaných meradlách, spôsob používania 

overovacích značiek, úplnosť vydávaných dokladov o overení, spôsob používania 

pečiatky AMP a ostatné náležitosti vzťahujúce sa na overovanie meradiel.  
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11. SMI môže zisťovať ďalšie doplňujúce údaje o úrovni overovania meradiel a to ako v 

prevádzkových priestoroch AMP, tak aj na mieste používania meradiel. AMP je povinné 

umožniť inšpektorom SMI kedykoľvek vykonať výber z už overených meradiel a 

poskytnúť potrebné zariadenie a zamestnancov na vykonanie kontrolných skúšok. AMP 

je ďalej povinné poskytnúť potrebnú súčinnosť na vykonanie kontrolných skúšok.  

12. Inšpektori SMI sú v súlade s § 35 zákona oprávnení vstupovať do výrobných, 

obchodných a skladovacích priestorov a ďalších objektov kontrolovaných osôb, 

požadovať príslušné informácie, doklady a údaje, požadovať vytvorenie primeraných 

podmienok na výkon metrologického dozoru, odobrať určené meradlo, overovať 

totožnosť kontrolovaných osôb, ktoré v mene kontrolovaných osôb konajú, uložiť 

pokutu v blokovom konaní.  

13. Pri zistení nedbalého alebo nesprávneho postupu pri overovaní meradiel, pri neplnení 

povinností autorizovanej osoby je ÚNMS SR oprávnený podľa § 24 zákona autorizáciu 

pozastaviť alebo zrušiť.  

14. ÚNMS SR môže platnosť rozhodnutia o autorizácii pozastaviť alebo zrušiť aj pri 

pozastavení alebo zrušení platnosti osvedčenia o akreditácii. Autorizovaná osoba je 

povinná oznámiť ÚNMS SR zrušenie alebo pozastavenie platnosti osvedčenia 

o akreditácii.  

15. AMP je povinné zasielať ÚNMS SR správu o činnosti  v termíne a podľa osnovy 

určenými odborom metrológie ÚNMS SR.  

16. AMP je povinné informovať odbor metrológie ÚNMS SR o kontrolách vykonaných 

SMI a o dohľadoch SNAS bez vyzvania vždy do 15 pracovných dní od vykonanej 

kontroly, resp. dohľadu. Informácia musí obsahovať minimálne tieto údaje: dátum 

kontroly/dohľadu, vykonávateľ kontroly/dohľadu, predmet kontroly/dohľadu, výsledok 

kontroly/dohľadu.  

17. AMP je povinné informovať odbor metrológie ÚNMS SR o účasti na porovnávacích 

meraniach bez vyzvania vždy do 15 pracovných dní od vykonania porovnávacieho 

merania. Informácia musí obsahovať minimálne tieto údaje: dátum porovnávacieho 

merania, organizátor porovnávacieho merania, predmet porovnávacieho merania.  

18. AMP je povinné informovať odbor metrológie ÚNMS SR o výsledku vykonaných 

porovnávacích meraní bez vyzvania vždy do 15 pracovných dní od vyhodnotenia 

porovnávacieho merania. Informácia musí obsahovať minimálne tieto údaje: dátum 

porovnávacieho merania, organizátor porovnávacieho merania, predmet porovnávacieho 

merania, výsledok porovnávacieho merania.  

  


