
SMÚ Cenník služieb odboru certifikácie   Príloha č. 1 k RGR/13/2020

IK Názov položky Cena v € MJ

300131
Preverenie spôsobilosti fyzickej osoby v oblasti metrológie vykonaním skúšky (všeobecná 

metrológia, legislatíva, odborná časť podľa druhu meradla)
139

300132
Vydanie osvedčenia (duplikátu)  o spôsobilosti na vykonávanie odbornej činnosti podľa § 29 zákona 

č. 157/2018 Z. z. o metrológii 
25

ks

300133 Opravná skúška na získanie dokladu o odbornej spôsobilosti v metrológii 65

 Oddiel 2 Názov: Kontrola splnenia autorizačných požiadaviek (zákon č. 157/2018 Z.z.)

IK Názov položky Cena v € MJ

300231 Administratívno-zabezpečovacia činnosť 30 hzs

300232 Kontrola dokumentácie systému  kvality  250

300233 Kontrola dokumentácie – postup overovania určeného meradla 250

300234 Kontrola na mieste - jeden druh meradla 1100

300235 Kontrola na mieste - každý ďalší druh meradla 300

300236 Kontrola odstránenia zistených nedostatkov 50 hzs

 Oddiel 3 Názov: Kontrola splnenia registračných požiadaviek (zákon č. 157/2018 Z.z.)

IK Názov položky Cena v € MJ

300531 Administratívno-zabezpečovacia činnosť 30 hzs

300532 Kontrola dokumentácie systému  kvality  40 za 20 strán

300533 Kontrola základnej dokumentácie – postup montáže (opravy) určeného meradla 200

300534 Kontrola na mieste  - jeden druh meradla 100

300535 Kontrola na mieste - každý ďalší druh meradla 100

300536 Kontrola odstránenia zistených nedostatkov 50 hzs

 Oddiel 4 Názov: Posudzovanie zhody  meradiel( zákon č. 56/2018 Z.z.)

IK Názov položky Cena v € MJ

300331 Posúdenie výkresovej a technickej dokumentácie 590 posudzovateľ/deň

300332 Posúdenie systému kvality výroby – audit 590 posudzovateľ/deň

300333 Posúdenie podmienok na vykonávanie skúšok meradla a technológie výroby meradla – audit 590 posudzovateľ/deň

300334 Vyhodnotenie posudzovania zabezpečenia kvality výrobného procesu 590 posudzovateľ/deň

300335 Vydanie duplikátu dokladu o meraní 30 ks

300336 Zhotovenie duplikátu rozhodnutia o schválení typu meradla, certifikátu typu meradla 30 ks

300337 Skúšky na účely preverenia podmienok plnenia požiadaviek certifikácie 30 hzs

300338 Skúšky na schválenie typu meradla 50 hzs

300339 Posúdenie technickej dokumentácie a dokumentácie systému kvality výrobného procesu 50 hzs

3003310 Vydanie certifikátu (rovnopis) 30 hzs

3003311 Administratívno-zabezpečovacia činnosť 30 hzs

3003312 Expertízna činnosť 50 hzs

3003313 Konzultácie v oblasti metrológie 50 hzs

 Oddiel 5 Názov: Schválenie typu  určeného meradla (zákon č. 157/2018 Z.z.)

IK Názov položky Cena v € MJ

300431 Zhotovenie duplikátu rozhodnutia o schválení typu meradla, certifikátu typu meradla 30 ks

300432 Skúšky na schválenie typu meradla 50 hzs

300433 Certifikácia typu, posúdenie dokumentácie 30 hzs

300434 Vydanie certifikátu (rovnopis) 30 hzs

300435 Administratívno-zabezpečovacia činnosť 30 hzs

300436 Expertízna činnosť 50 hzs

300437 Konzultácie v oblasti metrológie 50 hzs

300438 Odborné posúdenie žiadosti a výsledkov skúšok o uznanie skúšky typu vykonanej v zahraničí 50 hzs

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

vykonaného v zahraničí
50

hzs

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

vykonaného v zahraničí
50

hzs

3004311 Skúšky na schválenie typu meradla - ionizujuce žiarenie 100 hzs

3004312 Úhrada správneho/súdneho poplatku (podľa zákona č. 145/1995 Z. z. položka 239 a) 33 ks

3004313 Úhrada správneho/súdneho poplatku (podľa zákona č. 145/1995 Z. z. položka 239 b) 16,5 ks

Oddiel 6 Názov: Ostatné služby súvisiace s certifikáciou

IK Názov položky Cena v € MJ

600131 Cena na prepravu (za 1 km) osobné motorové vozidlo 0,50 0,50

600132 Cena na prepravu (za 1 km) úžitkové motorové vozidlo 1,50 1,50

600133 Cestovné náhrady vysielaného zamestnanca (ubytovanie, stravné, poistné a pod.) _
Podľa preukázaných 

výdavkov

600134 Letenky a letiskové poplatky vyslaného zamestnanca _
Podľa cenníka 

prepravcu

600135 Špecifická metrologická služba dohodou hod

hzs - hodinová zúčtovacia sadzba

Oddiel 1 Názov: Preverenie spôsobilosti fyzickej osoby v oblasti metrológie (zákon č. 157/2018 Z.z.)


