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1 Termíny, definície a skratky 

členský štát členský štát Európskej únie, štát, ktorý je zmluvnou 
stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore 
alebo štát, ktorý má s Európskou úniou v tejto oblasti 
uzatvorenú medzinárodnú zmluvu publikovanú  
v Úradnom vestníku Európskej únie 

meracia jednotka reálna skalárna veličina definovaná a prijatá konvenciou, 
s ktorou je možné porovnávať akúkoľvek veličinu 
rovnakého druhu na vyjadrenie pomeru dvoch veličín  
v podobe čísla 

MP Metodický postup č. XX, ktorým sa určuje postup 
udeľovania výnimiek podľa zákona o metrológii  

povinne kalibrované meradlo meradlo alebo určený výrobok, určený na povinnú 
kalibráciu 

SLM Slovenská legálna metrológia, n. o. 

SMÚ Slovenský metrologický ústav 

správny poriadok zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) v znení neskorších predpisov 

ÚNMS SR Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo 
Slovenskej republiky 

zákon o metrológii zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov  

žiadateľ podnikateľ alebo iná právnická osoba 

žiadosť podľa § 15 ods. 2 zákona  
o metrológii 

žiadosť o udelenie povolenia dočasného používania inej 
meracej jednotky ako zákonnej meracej jednotky 

žiadosť podľa § 16 ods. 2 písm. a) 
zákona o metrológii 

žiadosť o udelenie povolenia používania povinne 
kalibrovaného meradla alebo ostatného meradla na účel 
merania podľa § 11 ods. 1 zákona o metrológii 

žiadosť podľa § 25 ods. 3 zákona  
o metrológii 

žiadosť o udelenie súhlasu využiť na účel overenia 
určeného meradla výsledok skúšky vykonanej 
v členskom štáte inom ako v Slovenskej republike 
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2 Úvod 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vydáva tento MP  
podľa § 30 ods. 2 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej 
štátnej správy v znení neskorších predpisov s cieľom zabezpečiť konzistentnosť  
pri postupe udelenia povolenia dočasného používania inej meracej jednotky ako zákonnej meracej 
jednotky, pri postupe udelenia povolenia používania povinne kalibrovaného meradla  
alebo ostatného meradla na účel merania podľa § 11 ods. 1 zákona o metrológii a pri postupe 
udelenia súhlasu využiť na účel overenia určeného meradla výsledok skúšky vykonanej 
v členskom štáte inom ako v Slovenskej republike.  
 
Tento MP ustanovuje podrobnosti týkajúce sa postupu podávania a schvaľovania žiadosti 
o povolenie dočasného používania inej meracej jednotky ako zákonnej meracej jednotky  
podľa § 15 ods. 2 zákona o metrológii, postupu podávania a schvaľovania žiadosti o povolenie 
používania povinne kalibrovaného meradla alebo ostatného meradla podľa § 16 ods. 2 písm. a) 
zákona o metrológii a postupu podávania a schvaľovania žiadosti o udelenie súhlasu využiť  
na účel overenia určeného meradla výsledok skúšky vykonanej v členskom štáte inom  
ako v Slovenskej republike podľa § 25 ods. 3 zákona o metrológii. 

 
Tento MP je záväzný pre ÚNMS SR, SMÚ, SLM a žiadateľov. 
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3 Predmet žiadosti podľa § 15 ods. 2 zákona o metrológii 
 
Predmetom žiadosti podľa § 15 ods. 2 zákona o metrológii je udelenie povolenia dočasného 
používania inej meracej jednotky ako zákonnej meracej jednotky. 
 
4 Postup a posúdenie žiadosti podľa § 15 ods. 2 zákona o metrológii 
 
Žiadosť podľa § 15 ods. 2 zákona o metrológii v štátnom jazyku predkladá podľa § 19 ods. 1 
správneho poriadku žiadateľ ÚNMS SR na formulári (vzor príloha č. 1), ktorý je k dispozícii  
v sídle ÚNMS SR a na webovom sídle ÚNMS SR www.unms.sk. 
 
ÚNMS SR zaeviduje žiadosť podľa § 15 ods. 2 zákona o metrológii a posúdi úplnosť údajov  
v žiadosti podľa § 15 ods. 2 zákona o metrológii a úplnosť sprievodných dokladov.  
 
Následne v lehote do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti podľa § 15 ods. 2 zákona o metrológii 
ÚNMS SR na základe posúdenia predložených dokumentov rozhodnutím (vzor príloha č. 2) udelí 
povolenie na dočasné používanie inej meracej jednotky ako zákonnej meracej jednotky  
alebo zastaví konanie (vzor príloha č. 3) o udelení povolenia na dočasné používanie inej meracej 
jednotky ako zákonnej meracej jednotky. 
 
5 Predmet žiadosti podľa § 16 ods. 2 písm. a) zákona o metrológii 
 
Predmetom žiadosti podľa § 16 ods. 2 písm. a) zákona o metrológii je udelenie povolenia  
na používanie povinne kalibrovaného meradla alebo ostatného meradla na účel merania  
podľa § 11 ods. 1 zákona o metrológii. 
 
6 Postup a posúdenie žiadosti podľa § 16 ods. 2 písm. a) zákona o metrológii 
 
Žiadosť podľa § 16 ods. 2 písm. a) zákona o metrológii v štátnom jazyku predkladá podľa § 19 
ods. 1 správneho poriadku žiadateľ ÚNMS SR na formulári (vzor príloha č. 4), ktorý je k dispozícii  
v sídle ÚNMS SR a na webovom sídle ÚNMS SR www.unms.sk. 
 
ÚNMS SR zaeviduje žiadosť podľa § 16 ods. 2 písm. a) zákona o metrológii a posúdi úplnosť 
údajov v žiadosti podľa § 16 ods. 2 písm. a) zákona o metrológii a úplnosť sprievodných dokladov.  
 
Následne v lehote do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti podľa § 16 ods. 2 písm. a) zákona 
o metrológii ÚNMS SR na základe posúdenia predložených dokumentov rozhodnutím (vzor príloha 
č. 5) udelí povolenie na používanie povinne kalibrovaného meradla alebo ostatného meradla  
na účel merania podľa § 11 ods. 1 zákona o metrológii alebo zastaví konanie (vzor príloha č. 6) 
o udelení povolenia na používanie povinne kalibrovaného meradla alebo ostatného meradla  
na účel merania podľa § 11 ods. 1 zákona o metrológii. 
 
7 Predmet žiadosti podľa § 25 ods. 3 zákona o metrológii  
 
Predmetom žiadosti podľa § 25 ods. 3 zákona o metrológii je udelenie súhlasu využiť na účel 
overenia určeného meradla výsledok skúšky vykonanej v členskom štáte inom  
ako v Slovenskej republike, ak tieto výsledky zaručujú, že technické charakteristiky a metrologické 
charakteristiky určeného meradla sú v súlade s technickými požiadavkami a metrologickými 
požiadavkami, ktoré sa vyžadujú na druh určeného meradla. 
 
8 Postup a posúdenie žiadosti podľa § 25 ods. 3 zákona o metrológii 
 
Žiadosť podľa § 25 ods. 3 zákona o metrológii v štátnom jazyku predkladá podľa § 19 ods. 1 
správneho poriadku žiadateľ ÚNMS SR na formulári (vzor príloha č. 7), ktorý je k dispozícii  
v sídle ÚNMS SR a na webovom sídle ÚNMS SR www.unms.sk.  

../../../../../Users/sutak/AppData/Local/Temp/Fabasoft/www.unms.sk
../../../../../Users/sutak/AppData/Local/Temp/Fabasoft/www.unms.sk
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ÚNMS SR zaeviduje žiadosť podľa § 25 ods. 3 zákona o metrológii a posúdi úplnosť údajov  
v žiadosti podľa § 25 ods. 3 zákona o metrológii a úplnosť sprievodných dokladov.  
 
Následne v lehote do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti podľa § 25 ods. 3 zákona o metrológii 
ÚNMS SR na základe posúdenia predložených dokumentov listom predsedu ÚNMS SR (vzor 
príloha č. 8) udelí alebo neudelí súhlas využiť na účel overenia určeného meradla výsledok skúšky 
vykonanej v členskom štáte inom ako v Slovenskej republike. 
 
9 Účinnosť 
 
Tento MP nadobúda účinnosť 1. januára 2020. 
 
 
 
 

Ing. Pavol Pavlis 
                                                                                                         predseda  úradu 
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Zoznam príloh 
 
Príloha č. 1 - P01_IRA_42/2019_MEPO_ÚZ00: Žiadosť o povolenie používania iných  
ako zákonných meracích jednotiek  
Príloha č. 2 - P02_IRA_42/2019_MEPO_ÚZ00: Rozhodnutie o udelení povolenia podľa § 15  
ods. 2 zákona o metrológii 
Príloha č. 3 - P03_IRA_42/2019_MEPO_ÚZ00: Rozhodnutie o zastavení konania vo veci žiadosti 
podľa § 15 ods. 2 zákona o metrológii 
Príloha č. 4 - P04_IRA_42/2019_MEPO_ÚZ00: Žiadosť o udelenie výnimky na používanie povinne 
kalibrovaného meradla alebo ostatného meradla  
Príloha č. 5 - P05_IRA_42/2019_MEPO_ÚZ00: Rozhodnutie o udelení povolenia podľa § 16  
ods. 2 písm. a) zákona o metrológii 
Príloha č. 6 - P06_IRA_42/2019_MEPO_ÚZ00: Rozhodnutie o zastavení konania vo veci žiadosti 
podľa § 16 ods. 2 písm. a) zákona o metrológii 
Príloha č. 7 - P07_IRA_42/2019_MEPO_ÚZ00: Žiadosť o udelenie súhlasu využiť výsledky skúšok 
vykonaných v zahraničí na účely overenia určeného meradla  
Príloha č. 8 - P08_IRA_42/2019_MEPO_ÚZ00: List predsedu o udelení / neudelení súhlasu  
podľa § 25 ods. 3 zákona o metrológii 
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Odbor metrológie 

Štefanovičova 3, P. O. BOX 76 
810 05 Bratislava 15 

www.unms.sk 

 

Doručené dňa:  

Evidenčné číslo: 
 

 

ŽIADOSŤ O POVOLENIE POUŽÍVANIA INÝCH AKO ZÁKONNÝCH 
MERACÍCH JEDNOTIEK 

 
podľa § 15 ods. 2 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
I. Žiadateľ (podnikateľ alebo iná právnická osoba) 

Obchodné meno: 
 

IČO: 

Adresa sídla/miesta podnikania: 
 

Tel.: 
 

Webové sídlo: 

E-mail: 

Dôvod žiadosti o povolenie používania iných ako zákonných meracích jednotiek: 

 

http://www.unms.sk/


 
 
 

Príloha č. 1 

Po vytlačení alebo stiahnutí zo siete je to neriadená kópia dokumentu! P01_IRA_42/2019_MEPO_ÚZ00 

9/18 

Identifikátor:  IRA_ÚNMS SR_42/2019_MEPO_ÚZ00 

Registratúrne číslo:UNMS/04755/2019-900    
015855/2019 

 

II. Priložené prílohy k povoleniu používania iných ako zákonných meracích jednotiek: 
 

Názov prílohy Označenie prílohy 

  

  

  

  

 

 

 

          ____________________                      _________________________________ 

 
                   dátum                                           meno, priezvisko, podpis štatutárneho 

                                                                  orgánu žiadateľa 
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ROZHODNUTIE  
č. .............. zo dňa ............ (dátum) 

 
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 (ďalej len „zákon o metrológii“) 
a príslušný podľa § 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 ....................................... 
(ďalej len „žiadosť“) podľa § 15 ods. 2 zákona o metrológii 
 

udeľuje povolenie na dočasné používanie inej meracej 
jednotky (.......) ako zákonnej meracej jednotky 

 
 
účastníkovi konania – Názov alebo obchodné meno spoločnosti, sídlo/miesto podnikania, 
IČO: (ďalej len „žiadateľ“) z dôvodu......................................... 
 
Povolenie je platné do .............. 
 
 
Odôvodnenie: 
 
 
 
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. 

 
 
 

 
 
 

           (meno, priezvisko, podpis) 
         predseda úradu 
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ROZHODNUTIE 

č. ........ zo dňa ........ (dátum) 
 

o zastavení konania 

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 (ďalej len „zákon o metrológii“)  
a ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov podľa § ..................... správneho poriadku 

zastavuje 

konanie o povolení na dočasné používanie inej meracej jednotky ako zákonnej meracej jednotky 
vo veci účastníka konania – Názov alebo obchodné meno spoločnosti, sídlo/miesto 
podnikania, IČO: .......  (ďalej len „účastník konania“) vo veci ........................................ z dôvodu 
....................... 

 

Odôvodnenie: 

 

 

Poučenie: 

  

 
 
 
 
 

                                                                                     (meno, priezvisko, podpis) 
                                                                      predseda úradu 
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Odbor metrológie 

Štefanovičova 3, P. O. BOX 76 
810 05 Bratislava 15 

www.unms.sk 

 

Doručené dňa:  

Evidenčné číslo: 
 

 

 

ŽIADOSŤ O UDELENIE VÝNIMKY NA POUŽÍVANIE POVINNE 
KALIBRAVANÉHO MERADLA ALEBO OSTATNÉHO MERADLA 

 
podľa § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 
 

I. Žiadateľ (podnikateľ alebo iná právnická osoba) 

Obchodné meno: 
 

IČO: 

Adresa sídla/miesta podnikania: 
 

Tel.: 
 

Webové sídlo: 

E-mail: 

Dôvod žiadosti o udelenie výnimky na používanie určených meradiel: 

 

http://www.unms.sk/
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II. Priložené prílohy k udeleniu výnimky na používanie povinne kalibrovaného meradla 
alebo ostatného meradla: 
 

Názov prílohy Označenie prílohy 

  

  

  

  

 

 

 

              ____________________                      _________________________________ 

 
                   dátum                                           meno, priezvisko, podpis štatutárneho 

                                                                  orgánu žiadateľa 
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ROZHODNUTIE  
č. .............. zo dňa ............ (dátum) 

 
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 (ďalej len „zákon o metrológii“) 
a príslušný podľa § 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 ....................................... 
(ďalej len „žiadosť“) podľa § 16 ods. 2  písm. a) zákona o metrológii 
 

udeľuje výnimku na používanie povinne kalibrovaného meradla 
/ ostatného meradla na účel merania podľa § 11 ods. 1 zákona 

o metrológii 
 
účastníkovi konania - Názov alebo obchodné meno spoločnosti, sídlo/miesto podnikania, 
IČO: (ďalej len „žiadateľ“), na základe ktorej môže žiadateľ v súlade s § 11 ods. 1 zákona 
o metrológii používať v ............................... 
 

 ................., 

 ................., 

 ................., 

 ................... 
 
od ............................ do .......................... 
 
 
Odôvodnenie: 
 
 
 
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. 

 
 
 

 
 

          (meno, priezvisko, podpis) 
         predseda úradu 
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ROZHODNUTIE 

č. ........ zo dňa ........ (dátum) 
 

o zastavení konania 

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 (ďalej len „zákon o metrológii“)  
a ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov podľa § ..................... správneho poriadku 

zastavuje 

konanie o povolení používania povinne kalibrovaného meradla / ostatného meradla na účel 
merania podľa § 11 ods. 1 zákona o metrológii vo veci účastníka konania – Názov alebo 
obchodné meno spoločnosti, sídlo/miesto podnikania, IČO: .......  (ďalej len „účastník 
konania“) z dôvodu ....................... 

 

Odôvodnenie: 

 

 

Poučenie: 

  

 
 
 
 
 

                                                                                     (meno, priezvisko, podpis) 
                                                                      predseda úradu 
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Odbor metrológie 

Štefanovičova 3, P. O. BOX 76 
810 05 Bratislava 15 

www.unms.sk 

 

Doručené dňa:  

Evidenčné číslo: 
 

 
 

ŽIADOSŤ O UDELENIE SÚHLASU VYUŽIŤ VÝSLEDKY SKÚŠOK 
VYKONANÝCH V ZAHRANIČÍ NA ÚČELY OVERENIA URČENÉHO 

MERADLA 
 

podľa § 25 ods. 3 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 

I. Žiadateľ (podnikateľ alebo iná právnická osoba) 

Obchodné meno: 
 

IČO: 

Adresa sídla/miesta podnikania: 
 

Tel.: 
 

Webové sídlo: 

E-mail: 

Dôvod žiadosti o súhlas využiť výsledky skúšok vykonaných v zahraničí na účely overenia 
určeného meradla: 

 

http://www.unms.sk/
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II. Prílohy potrebné k udeleniu súhlasu využiť výsledky skúšok vykonaných v zahraničí 
na účely overenia určeného meradla: 
 

Názov prílohy Označenie prílohy 

  

  

  

  

 

 

 

              ____________________                      _________________________________ 

 
                   dátum                                             meno, priezvisko, podpis štatutárneho 

                                                                    orgánu žiadateľa 
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Vec 
Súhlas / Nesúhlas Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 
s využitím výsledkov skúšok vykonaných zahraničnou osobou  
 
Vážená/ý pani/pán ............................, 

 
k Vašej žiadosti č. ........ zo dňa .......... zaevidovanej na Úrade pre normalizáciu, metrológiu 

a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) pod č. ...................... (ďalej len „žiadosť“), 
ktorou žiadate o udelenie súhlasu s využitím výsledkov skúšok vykonaných v zahraničí na účely 
overenia určeného meradla podľa § 25 ods. 3 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o metrológii“), Vám úrad oznamuje, že v zmysle 
ustanovenia § 25 ods. 3 zákona o metrológii  

 
s ú h l a s í / n e s ú h l a s í 

 
s využitím výsledkov skúšok vykonaných v zahraničí na účely overenia určeného meradla  
podľa zoznamu meradiel priloženého k žiadosti. (v prípade záporného stanoviska uviesť dôvod) 
 
 

S pozdravom 

 

 
 

              (meno, priezvisko, podpis) 
          predsedu úradu 
 

 

 

 
 
 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, P.O.Box 76, 810 05 Bratislava 15 
tel.: + 421 2 57 485 klapka, meno.priezvisko@normoff.gov.sk, www.unms.sk, 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, IBAN: SK39 8180 0000 0070 0006 8787, IČO: 30810710 

 
 

Obchodné meno 
Kontaktná osoba 
Funkcia kontaktnej osoby 
Úplná adresa 
 
 
 
 Váš list číslo / zo dňa: Naše číslo: Vybavuje / kontakt: Bratislava 

č. ... z dd. mm. rrrr UNMS/spis/rok-útvar 
záznam/rok 

titul, meno, priezvisko 
+421 xxx xxx klapka 

dd. mm. rrrr 


