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ROZHODNUTIE 

č. UNMS/00550/2023-900/001263/2023 zo dňa 29. 01. 2023 
 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej  
len „úrad“) ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť metrológie podľa § 3 písm. a) 
zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o metrológii“) a príslušný podľa § 4 písm. d) zákona 
o metrológii, § 5 a 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), na základe žiadosti o zmenu autorizácie 
doručenej úradu dňa 19. 12. 2022 a na základe posúdenia plnenia autorizačných 
požiadaviek podľa § 36 ods. 2 zákona o metrológii, podľa § 36 ods. 1 písm. a) zákona  
o metrológii 
 

mení 
 

autorizáciu udelenú Rozhodnutím č. UNMS/02972/2022-900/009964/2022 zo dňa  
21. 06. 2022 autorizovanej osobe 
 

 TachTest, s. r. o. 
Stará Vajnorská 3, 831 04 Bratislava, IČO: 35 777 028  

 (ďalej len „autorizovaná osoba“) 
 

na výkon overovania určených meradiel – tachografov od nadobudnutia 
právoplatnosti tohto rozhodnutia tak, že body 2 a 3 Rozhodnutia č. UNMS/02972/2022-
900/009964/2022 zo dňa 21. 06. 2022 znejú: 
 
„2.   Názov a adresa autorizovaného metrologického pracoviska: 

Číslo 
pracoviska 

Pracovisko Adresa pracoviska 

Overovacia 
značka 

pracoviska 

1 
TachTest, s. r. o. 

pracovisko Bratislava 
Stará Vajnorská 3, 831 04 Bratislava M98-01 

2 
TachTest, s. r. o. 

pracovisko Malacky 
Továrenská 15B, 901 01 Malacky M98-02 

3 
TachTest, s. r. o. 

pracovisko Bratislava 
Vlčie hrdlo 68, 821 07 Bratislava M98-03 

4 
TachTest, s. r. o. 

pracovisko Bratislava 
Rožňavská 24/A, 821 04 Bratislava M98-04 

5 
TachTest, s. r. o. 

pracovisko Žarnovica 
Bystrická 1521, 966 81 Žarnovica  M98-05 

6 
TachTest, s. r. o. 

pracovisko Nové Mesto nad Váhom 
Trenčianska 56,  

915 01 Nové Mesto nad Váhom  
M98-06 

7 
TachTest, s. r. o. 

pracovisko Prešov 
Petrovanská 36, 080 05 Prešov M98-07 

8 
TachTest, s. r. o. 

pracovisko Bánovce nad Bebravou 
Mlynská 4, 957 01 Bánovce nad Bebravou M98-08 

9 
TachTest, s. r. o. 

pracovisko Žiar nad Hronom 
Priemyselná 1434/47,  

965 01 Žiar nad Hronom 
M98-09 

10 
TachTest, s. r. o. 

pracovisko Považská Bystrica 
Považské Podhradie 467,  
017 04 Považská Bystrica 

M98-10 

11 
TachTest, s. r. o. 
pracovisko Košice 

Rastislavova 110, 040 01 Košice M98-11 

12 
TachTest, s. r. o. 

pracovisko Spišská Nová Ves 
Duklianska 47, 052 01 Spišská Nová Ves M98-12 

13 
TachTest, s. r. o. 

pracovisko Rožňava 
Šafárikova 91, 048 01 Rožňava M98-13 
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3.   Príručka kvality metrologického pracoviska na výkon overovania tachografov PKT01TT 
spoločnosti TachTest, s. r. o., Stará Vajnorská 3, 831 04 Bratislava, vydanie č. 2, dátum 
vydania: 10. 01. 2023 je záväznou riadiacou dokumentáciou pre prácu autorizovaného 
metrologického pracoviska.“ 
 
Ostatné časti výroku Rozhodnutia UNMS/02972/2022-900/009964/2022 zo dňa 21. 06. 2022 
zostávajú nezmenené. 
 
Odôvodnenie: 

Dňa 19. 12. 2022 bola na úrad od autorizovanej osoby doručená žiadosť o zmenu 
autorizácie na výkon overovania určených meradiel (ďalej len „žiadosť o zmenu autorizácie“), 
ktorá bola zaevidovaná pod evidenčným číslom 972/2022. Predmetom žiadosti o zmenu 
autorizácie bolo rozšírenie autorizácie na výkon overovania tachografov o nové  
pracoviská – Košice (adresa: Rastislavova 110, 040 01 Košice), Spišská Nová Ves  
(adresa: Duklianska 47, 052 01 Spišská Nová Ves) a Rožňava (adresa: Šafárikova 91,  
048 01 Rožňava). 

 
Dňa 13. 01. 2023 bolo na úrad od autorizovanej osoby doručené doplnenie žiadosti 

o zmenu autorizácie, ktorého predmetom bolo nové vydanie príručky kvality a pracovného 
postupu v súvislosti s rozšírením autorizácie o nové pracoviská a žiadosť o schválenie 
vyradenia osoby vykonávajúcej overovanie tachografov zo zoznamu pracovníkov 
autorizovanej osoby. 

 
Úrad v zmysle bodu 7.1.1 MP 52:2019 – Metodický postup o autorizácii na výkon 

overovania určených meradiel a výkon úradného merania posúdil úplnosť údajov v žiadosti 
o zmenu autorizácie a úplnosť sprievodných dokladov. 

 
Súčasťou posúdenia žiadosti o zmenu autorizácie bola aj kontrola na mieste 

u autorizovanej osoby vykonaná v dňoch 19. 01. 2023 – 20. 01. 2023 zamestnancami úradu. 
Na základe kontroly na mieste u autorizovanej osoby bol vyhotovený Záznam o výsledku 
kontroly (k žiadosti o zmene autorizácie) č. 001172/2023 zo dňa 23. 01. 2023 (ďalej  
len „záznam o výsledku kontroly“). Zo záznamu o výsledku kontroly vyplýva, že počas 
posudzovania neboli zistené nedostatky v plnení autorizačných požiadaviek podľa § 33 
zákona o metrológii v rozsahu podanej žiadosti podľa § 36 zákona o metrológii 

 
Podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona o metrológii autorizovaná osoba má technické 

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

 
Podľa § 33 ods. 1 písm. b) zákona o metrológii autorizovaná osoba má vhodné 

priestory s podmienkami zabezpečujúcimi výkon činnosti, ktorá je predmetom autorizácie. 
 
Podľa § 33 ods. 1 písm. c) zákona o metrológii autorizovaná osoba má preukázateľne 

zabezpečenú nadväznosť používaných etalónov a meradiel. 
 
Podľa § 33 ods. 1 písm. e) zákona o metrológii autorizovaná osoba zamestnáva  

na vykonávanie činnosti, ktorá je predmetom autorizácie, ďalšiu fyzickú osobu,  
ktorá má spôsobilosť v oblasti metrológie podľa § 29 zákona o metrológii. 

 
Podľa § 33 ods. 1 písm. f) zákona o metrológii autorizovaná osoba má vytvorený 

fungujúci a dokumentovaný systém práce, ktorý zabezpečuje trvale dodržiavanie  
určených pracovných postupov pri vykonávaní činnosti, ktorá je predmetom autorizácie, 
a ktorý musí zodpovedať požiadavkám na riadenie kvality podľa STN EN ISO/IEC 17025 
alebo iného porovnateľného systému kvality.  
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Podľa § 35 ods. 5 písm. c) zákona o metrológii rozhodnutie o autorizácii obsahuje 
miesto vykonávania činnosti, ktorá je predmetom žiadosti o autorizáciu. 

 
Podľa § 35 ods. 5 písm. e) zákona o metrológii rozhodnutie o autorizácii obsahuje 

identifikačný údaj dokumentácie, ktorá preukazuje splnenie autorizačných požiadaviek. 
 
Podľa § 36 ods. 1 písm. a) zákona o metrológii úrad rozhodne o zmene autorizácie, 

ak autorizovaná osoba požiada úrad o zmenu údajov podľa § 35 ods. 5 písm. a), c) až g) 
zákona o metrológii. 

 
Podľa § 36 ods. 2 zákona o metrológii úrad rozhodne o zmene autorizácie  

tak, že posúdi plnenie autorizačných požiadaviek len v rozsahu podanej žiadosti o zmenu 
autorizácie a zmení platné rozhodnutie o autorizácii, pričom nepredlžuje platnosť rozhodnutia 
o autorizácii.  

 
Podľa § 36 ods. 3 zákona o metrológii úrad pri rozhodovaní o zmene autorizácie 

môže vykonať kontrolu u autorizovanej osoby. Ak je to potrebné, kontrolu na základe 
poverenia úradu vykoná ústav alebo určená organizácia na náklady autorizovanej osoby.  

 
Podľa § 41 ods. 1 písm. d) zákona o metrológii je autorizovaná osoba povinná 

požiadať úrad o schválenie zmeny dokumentácie podľa § 33 ods. 1 písm. n) zákona 
o metrológii, ak nejde o rozhodnutie o zmene autorizácie podľa § 36 zákona o metrológii 
a táto zmena sa môže uplatňovať až po jej schválení úradom. 

 
Zmeny v dokumentácii autorizovanej osoby a zoznam osôb vykonávajúcich 

overovanie určených meradiel na pracoviskách Košice, Spišská Nová Ves a Rožňava 
autorizovanej osoby nepodliehajú zmene autorizácie podľa § 36 zákona o metrológii  
ale schváleniu dokumentácie podľa § 41 ods. 1 písm. d) zákona o metrológii a preto zmenu 
dokumentácie a zoznamu osôb vykonávajúcich overovanie určených meradiel v rámci  
tejto žiadosti o zmenu autorizácie úrad schváli osobitným úradným listom.  

 
Úrad sa podrobne zaoberal dokumentmi súvisiacimi so žiadosťou o zmenu 

autorizácie a na základe uvedených skutočností a listinných dôkazov úrad po skutkovom  
a právnom posúdení veci rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 
 
Poučenie:  

Podľa § 61 správneho poriadku možno proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad  
do 15 dní odo dňa jeho oznámenia 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.  
 
 
 

 
    Katarína Surmíková Tatranská, MBA 
                 predsedníčka úradu 
 (tento dokument bol podpísaný elektronicky) 

 


