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SLOVENSKÝ METROLOGICKÝ INŠPEKTORÁT  
 

 

• je rozpočtová organizácia 

• je orgán metrologického dozoru kde vykonáva dozor nad plnením 
povinnosti orgánu verejnej moci, podnikateľa, inej právnickej osoby alebo 
inej fyzickej osoby podľa zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov 

• plní aj funkciu orgánu dohľadu8) pre oblasť meradiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8) § 26 písm. e) zákona č. 56/2018 Z. z. 

 
Výkon dohľadu nad trhom Slovenským metrologickým inšpektorátom 

 

            V SKRATKE O SMI... 



            ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SMI 

 
Výkon dohľadu nad trhom Slovenským metrologickým inšpektorátom 

Bratislava 

Košice 

Nitra 

Banská Bystrica 

           
Riaditeľstvo 

Pracoviská 



            ČINNOSŤ SMI 

 
Výkon dohľadu nad trhom Slovenským metrologickým inšpektorátom 

SMI kontroluje dodržiavanie: 
• používania zákonnej meracej jednotky a inej meracej jednotky a ich 

symbolov, 
• povinností používateľa určeného meradla alebo povinností používateľa 

povinne kalibrovaného meradla,  
• povinností výrobcu alebo dovozcu určeného meradla pred jeho uvedením 

na trh, 
• požiadaviek, povinností, rozsahu a úrovne metrologických činností 

vykonávaných ústavom, určenou organizáciou alebo autorizovanou 
osobou,  

• požiadaviek, povinností, rozsahu a úrovne metrologických činností 
vykonávaných registrovanou osobou v rámci predmetu činnosti jej 
registrácie,  

 
  
 



            ČINNOSŤ SMI 

 
Výkon dohľadu nad trhom Slovenským metrologickým inšpektorátom 

• požiadaviek, povinností, rozsahu a úrovne metrologických činností 
vykonávaných registrovanou osobou v rámci predmetu činnosti jej 
registrácie,  

• technických požiadaviek a metrologických požiadaviek na určené meradlo 
podľa schváleného typu, ak určené meradlo podlieha schváleniu typu a na 
určený výrobok podľa osobitných predpisov, 

• povinností prevádzkovateľa baliarne spotrebiteľského balenia a dovozcu 
spotrebiteľského balenia,  

• povinností výrobcu fľaše ako odmernej nádoby alebo dovozcu fľaše ako 
odmernej nádoby, 

• požiadaviek na spotrebiteľské balenie a fľašu ako odmernú nádobu. 
  
 



            POSLANIE  SMI 

 
Výkon dohľadu nad trhom Slovenským metrologickým inšpektorátom 

 
  
 



 
Výkon dohľadu nad trhom Slovenským metrologickým inšpektorátom 

• stanovený ročný počet kontrol podľa programovej štruktúry Programu 
082 –  Štátna správa v oblasti technickej normalizácie, metrológie, 
kvality a posudzovania zhody sa podieľa na riešení prvku 0820202 – 
Metrologický dozor a kontrola (cca 1200 kontrol) 
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Kontroly podľa koncepcie

Kontroly množstva SB

Kontroly povinne
kalibrovaných meradiel (KM)

Kontroly nad meradlami
uvádzanými na trh



 
Výkon dohľadu nad trhom Slovenským metrologickým inšpektorátom 

• kontroly plnenia povinností používateľov určených meradiel (napr. 
potraviny, reštaurácie, autoservisy a pneuservisy, odbery 
podzemných a povrchových vôd a pri vypúšťaní odpadových vôd),  

• kontroly používania zákonnej meracej jednotky a inej meracej 
jednotky a ich symbolov 

• kontroly autorizovaných a registrovaných osôb 
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KONTROLY PODĽA KONCEPCIE 



 
Výkon dohľadu nad trhom Slovenským metrologickým inšpektorátom 

Výrobok v SB sa považuje za spotrebiteľsky balený, ak je vložený do 
obalu bez prítomnosti spotrebiteľa, pričom množstvo výrobku 
obsiahnutého v obale má určenú a na obale vyznačenú hodnotu, ktorá 
zodpovedá vopred zvolenej menovitej hodnote, a nemôže byť zmenené               
    bez otvorenia obalu alebo bez 
    jeho viditeľného porušenia.  
 

• kontroly plnenia povinností 
prevádzkovateľa baliarne SB 
(označeného a neoznačeného) 

 

• kontroly plnenia povinností 
dovozcu označeného SB 

  

            VÝKON DOHĽADU NAD TRHOM 

KONTROLY MNOŽSTVA SB 



 
Výkon dohľadu nad trhom Slovenským metrologickým inšpektorátom 

kontroly plnenia povinností používateľa povinne kalibrovaného meradla,  
(zariadenia spoločného stravovania, potraviny, lekárne, stanice 
technickej kontroly, atď.)  

 
                                             povinne kalibrovaným meradlom je meradlo  

                                               alebo určený výrobok určený na povinnú                          
              kalibráciu 
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KONTROLY KALIBROVANÝCH MERADIEL 



 
Výkon dohľadu nad trhom Slovenským metrologickým inšpektorátom 

• „dohľad nad trhom“ - činnosť vykonávaná orgánmi verejnej moci a 
opatrenia nimi prijímané na zabezpečenie toho, aby boli výrobky v 
súlade s požiadavkami stanovenými v príslušných harmonizačných 
právnych predpisoch Spoločenstva a neohrozovali zdravie, 
bezpečnosť ani akékoľvek iné aspekty ochrany verejného záujmu  

• kontroly u výrobcu, dovozcu a distribútora meradiel uvedených na 
trh podľa NARIADENIA VLÁDY Slovenskej republiky č. 126/2016 Z. z. o 
sprístupňovaní váh s neautomatickou činnosťou na trhu a 
NARIADENIA VLÁDY Slovenskej republiky 145/2016 Z. z. o 
sprístupňovaní meradiel na trhu 

 
 
 

            VÝKON DOHĽADU NAD TRHOM 

KONTROLY UVÁDZANIA MERADIEL NA TRH 



 
Výkon dohľadu nad trhom Slovenským metrologickým inšpektorátom 

            VÝKON DOHĽADU NAD TRHOM 

Práva 

• vstup do priestorov (výrobných, 
obchodných, atď.) 

• požadovať príslušné informácie, 
doklady a údaje 

• odobrať určené meradlo, 
spotrebiteľské balenie alebo fľašu 
ako odmernú nádobu 

• uložiť pokutu v blokovom konaní a 

• vykonať kontrolný nákup 

• primerané podmienky na výkon 
metrologického dozoru 

• uložiť opatrenie (zákaz alebo 
obmedzenie sprístupnenia 
určeného výrobku na trhu,  

• nariadiť stiahnutie určeného 
výrobku z trhu alebo spätné 
prevzatie určeného výrobku, 

 

 

 

Povinnosti 

• predložiť dozorovanej osobe preukaz 
inšpektora a najneskôr pri začatí 
metrologického dozoru jej oznámiť 
predmet a účel metrologického dozoru 

• splniť požiadavky na vstup do priestorov 
dozorovanej osoby a neohroziť prevádzku 
dozorovanej osoby 

• zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, 
o ktorých sa dozvedel pri výkone 
metrologického dozoru 

• vyhotoviť protokol o výsledku 
metrologického dozoru 

OPRÁVNENIA A POVINNOSTI INŠPEKTOROV 
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            VÝKON DOHĽADU NAD TRHOM 

OBČAS TO VYZERÁ AJ TAKTO... 



            VÝKON DOHĽADU NAD TRHOM 

 
Výkon dohľadu nad trhom Slovenským metrologickým inšpektorátom 

• nepoužívanie jednotiek a ich symbolov ustanovené týmto zákonom, 
• nepoužívanie povinne kalibrovaných meradiel ak sa meranie uskutočňuje 

podľa osobitných predpisov a nevykonáva sa určeným meradlom s 
dokladom o kalibrácii, 

• používanie určených meradiel bez platného overenia, 
• nepoužívanie určených meradiel na účel podľa § 11 ods. 1 zákona o 

metrológii  
• nevedenie evidencie používaných určených meradiel s uvedením 

dátumov ich overenia, 
• uvedenie na trh SB, ktorých skutočný obsah nezodpovedal menovitému 

množstvu, 
• neplnenie povinností autorizovanými alebo registrovanými osobami.  
 

NAJČASTEJŠIE PORUŠENIA 
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Výkon dohľadu nad trhom Slovenským metrologickým inšpektorátom 

SMI ukladá podľa § 55 ods. 1, 2 a 3 zákona o metrológii pokutu tomu, kto 
poruší ustanovenia tohto zákona  
• § 55 ods. 1 uloží pokutu od 200 eur do 10 000 eur  
• § 55 ods. 2 uloží pokutu od 500 eur do 50 000 eur 
• § 55 ods. 3 uloží inšpektor na mieste blokovú pokutu do 300 eur 

 
SMI podľa zákona č. 56/2018 ukladá pokuty 
• § 28 ods. 2 zákona č. 56/2018 Z. z., kedy orgán dohľadu uloží pokutu od 

200 eur do 200 000 eur mu, kto poruší ustanovenia tohto zákona alebo 
ustanovenia technického predpisu z oblasti posudzovania zhody 

• § 28 ods. 3 zákona č. 56/2018 Z. z., kedy orgán dohľadu uloží pokutu od 
100 eur do 10 000 eur tomu, kto poruší inú povinnosť hospodárskeho 
subjektu ako povinnosť podľa odsekov 1 a 2 

• § 28 ods. 5 zákona č. 56/2018 Z. z., kedy orgán dohľadu uloží tomu, kto 
marí, ruší alebo inak sťažuje výkon kontroly alebo výkon dohľadu, pokutu 
od 100 eur do 1 500 eur, a to aj opakovane 

 

Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu. 
 

SANKCIE  



            PREHĽADY A ŠTATISTIKY NA ZÁVER... 
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PREHĽAD POČTU KONTROL 
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PREHĽAD POČTU A SUMY POKÚT 
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            NA ZÁVER... 

 

 

 

   ĎAKUJEME VÁM ZA POZORNOSŤ 
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