
Certifikácia   

Oddiel 1 Názov: Posúdenie odbornej spôsobilosti osô b
IK Názov položky Cena v €

300131
Posúdenie odbornej spôsobilosti z metrológie (všeobecná metrológia, legislatíva, odborná časť 
podľa druhu meradla)

90

300132 Vydanie duplikátu, resp. kópie (certifikátu alebo autorizácie) 25€/1ks
300133 Opakovanie skúšky na získanie dokladu o odbornej spôsobilosti 50

 Oddiel 2 Názov: Posudzovanie predpokladov žiadate ľa o autorizáciu
IK Názov položky Cena v €

300231 Posúdenie základnej dokumentácie 175
300232 Posúdenie príručky kvality – za každých 20 normalizovaných strán textu 40
300233 Posúdenie dokumentácie – postup overovania určeného meradla 175

300234
Posúdenie na mieste (bez cestovných nákladov) - cestovné sa uplatňuje podľa časti IV.-
nemetrol.výkony :

300235  - jeden druh meradla 700
300236  - každý ďalší druh meradla 175

300237 Opätovné posúdenie na preverenie odstránenia zistených nedostatkov – posúdenie dokumentácie 140

300238
Opätovné posúdenie na preverenie odstránenia zistených nedostatkov (bez cestovných nákladov) - 
posúdenie na mieste

280

300239 Komplexné preverenie odstránenia zistených nedostatkov 375

 Oddiel 3 Názov: Posudzovanie zhody  meradiel pod ľa zákona 056/2018 Z.z.
IK  Cena v € MJ

300331 Posúdenie výkresovej a technickej dokumentácie 550 posudzovateľ/deň
300332 Posúdenie systému kvality výroby – audit 550 posudzovateľ/deň
300333 Posúdenie podmienok na vykonávanie skúšok meradla a technológie výroby meradla – audit 550 posudzovateľ/deň
300334 Vyhodnotenie posudzovania zabezpečenia kvality výrobného procesu 550 posudzovateľ/deň
300335 Vydanie duplikátu dokladu o meraní 22 ks
300336 Zhotovenie kópie rozhodnutia o schválení typu meradla, certifikátu typu meradla 10 ks
300337 Skúšky pre účely preverenia podmienok plnenia požiadaviek certifikácie 22 hzs
300338 Skúšky pre účely posúdenia zhody 45 hzs
300339 Posúdenie zhody  (posúdenie technickej dokumentácie, hodnotiaca správa) 25 hzs
3003310 Vydanie certifikátu (rovnopis) 22 hzs
3003311 Administratívno-zabezpečovacia činnosť 22 hzs
3003312 Expertízna činnosť 45 hzs
3003313 Konzultácie v oblasti metrológie 45 hzs

 Oddiel 4 Názov: Schválenie typu  meradiel pod ľa zákona 157/2018 Z.z.
IK Názov položky Cena v € MJ

300431 Zhotovenie kópie rozhodnutia o schválení typu meradla, certifikátu typu meradla 5 ks
300432 Skúšky na schválenie typu meradla 45 hzs
300433 Certifikácia typu, posúdenie dokumentácie 22 hzs
300434 Vydanie certifikátu (rovnopis) 19 hzs
300435 Administratívno-zabezpečovacia činnosť 22 hzs
300436 Expertízna činnosť 45 hzs
300437 Konzultácie v oblasti metrológie 45 hzs
300438 Odborné posúdenie žiadosti a výsledkov skúšok o uznanie skúšky typu vykonanej v zahraničí 45 hzs

300439
Odborné posúdenie výsledkov skúšok a iných úkonov vzťahujúcich sa na prvotné overenie 
vykonaného v zahraničí

45 hzs

3004310
Odborné posúdenie výsledkov skúšok a iných úkonov vzťahujúcich sa na následné overenie 
vykonaného v zahraničí

45 hzs

Oddiel 5 Názov: Ostatné služby súvisiace s certifik áciou
IK Názov položky MJ Cena v €

300531 Cena na prepravu (za 1 km) osobné motorové vozidlo ks 0,50
300532 Cena na prepravu (za 1 km) úžitkové motorové vozidlo ks 1,50
300533 Cestovný čas v tuzemsku alebo v zahraničí (v prípade, ak sa výkon realizuje u objednávateľa) hodina 10,00

300534 Náhrada za stratu času spôsobenú prekážkou na strane objednávateľa HZS
16,00 € x celk.počet hod. 

trvania prekážky

HZS - hodinová zúčtovacia sadzba


