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Tel.: 02/602 94 380 

kl. 440 

Došlo dňa:  

 

 

 

 

 

 

Prijaté dňa:  

Evidenčné číslo žiadosti: 

ID platobného predpisu:  

 

ŽIADOSŤ O SCHVÁLENIE TYPU URČENÉHO MERADLA – PREDĹŽENIE 

PLATNOSTI 
v zmysle ustanovenia § 21 ods. 6 zákona NR SR č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  (ďalej len „zákon 157/2018 Z. z.“) 

Táto žiadosť slúži aj ako objednávka na požadovaný výkon  
 

A1 Žiadateľ (výrobca, dovozca) 

Obchodné meno: 

 

Adresa: IČO/DIČ: 

Štatutárny zástupca (meno a priezvisko): Tel.: 

E–mail: 

Súhlas so zasielaním informácií: 

  Áno         Nie 

 

A2 Certifikát typu meradla (podľa zákona 157/2018 Z. z.) 

Číslo certifikátu: Vydaný dňa: 

Značka schváleného typu:   Platnosť certifikátu do: 

 

Výška správneho poplatku je určená v súlade so zákonom č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov, položka 239 písm. b), a je stanovená vo výške 16,50 €.  

„Potvrdenie o úhrade správneho/súdneho poplatku“, priložiť k žiadosti, ktoré je možné zakúpiť 

v hodnote požadovanej služby na vybraných pobočkách a  priehradkách Slovenskej pošty, a. s.. Zoznam pôšt  

je uvedený na www.e-kolky.sk alebo www.posta.sk .  

 
 

A3 Údaje týkajúce sa certifikátu, ktorého predĺženie sa požaduje:  

Údaje o výrobcovi 

Obchodné meno: Krajina pôvodu: 

Adresa: 

 

 

 

 

http://www.e-kolky.sk/
http://www.posta.sk/


                                                                                                2/5                                                                                         F16-PS08/01 

A4 Údaje o určenom meradle 
 

Obchodný názov: Typ: 

Účel použitia (§ 11 ods. 1 zákona 157/2018 Z. z.) : Druh určeného meradla: */ 

 

Základné údaje o vykonaných zmenách, ak boli vykonané (úprava alebo doplnenie schváleného typu 

meradla; ak pri vyplňovaní nepostačuje vymedzený priestor, pokračujte na osobitnej prílohe): 

 

 

*/ podľa prílohy č. 1 k vyhláške ÚNMS SR č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v platnom znení   

 
 

Ďalšie doplňujúce údaje týkajúce sa žiadateľa a meradla:  

 

B1 Žiadateľ (výrobca, dovozca) 
 

Poverený zástupca na rokovanie (meno, funkcia): Tel.: 

E–mail: 

Súhlas so zasielaním informácií: 

  Áno         Nie 

Bankové spojenie: Číslo účtu: 

 

 

B2 Povinnosti žiadateľa. 

a) Predložiť povolenie k činnosti - výpis z obchodného registra alebo živnostenský list.  

b) Dodať podklady potrebné na výkon predĺženia platnosti schválenia typu meradla v štátnom jazyku- 

technickú dokumentáciu v dvoch vyhotoveniach, overené alebo výrobcom potvrdené kópie 

certifikátov a protokolov. 

c) Predložiť vzorku meradla, resp. umožniť vykonanie skúšok v stanovenom termíne.  

d) Výrobca alebo dovozca určených meradiel schváleného typu je povinný vopred oznámiť ústavu 

všetky úpravy a doplnenia určeného meradla. Ústav zmení rozhodnutie o schválení typu alebo vydá 

nové rozhodnutie o schválení typu, ak úpravy a doplnenia určeného meradla môžu mať vplyv na 

metrologické charakteristiky určeného meradla alebo môžu ovplyvniť ustanovené podmienky 

používania určeného meradla. Ústav vydá nové rozhodnutie o schválení typu, ak sa zmenili technické 

požiadavky a metrologické požiadavky na daný druh určeného meradla. 

e) Plniť požiadavky týkajúce sa schvaľovania typu uvedené v zákone 157/2018 Z. z. a vo vyhláške 

ÚNMS SR č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v platnom znení.  

 

 

B3 Činnosti spojené s posúdením dokumentácie a vykonaním skúšok na účely predĺženia platnosti 

schválenia typu určeného meradla nadväzujúce na túto žiadosť sa podľa § 20 ods. 5 zákona 157/2018 Z. z. 

vykonávajú za úhradu podľa schváleného cenníka metrologických služieb Slovenského metrologického 

ústavu. 

Podkladom na posúdenie dokumentácie a vykonanie skúšok na účely predĺženia platnosti schváleného typu 

určeného meradla je táto žiadosť, ktorá je zároveň objednávkou. 

 

 

 

 



                                                                                                3/5                                                                                         F16-PS08/01 

Zoznam sprievodných dokladov k žiadosti 

 

C1 Technická dokumentácia  

Por. č. Názov  Označenie  

   

   

   

   

 

C2 Výsledky skúšok 
a) Výsledky skúšok (protokoly o skúškach), osvedčenia, certifikáty, rozhodnutia iných skúšobní alebo 

autorizovaných osôb  

b) Doklady o posúdení zhody podľa zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní 

určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov týkajúce sa najmä elektrickej bezpečnosti, 

zdravotnej neškodnosti, nevýbušnosti a elektromagnetickej kompatibility a pod. 

  

Názov dokumentu Identifikácia dokumentu 
Dátum 

vydania 

Inštitúcia, ktorá 

doklad vydala  

    

    

    

 

 

D1 Vyhlásenie výrobcu (žiadateľa) o type meradla  
 

Vyhlasujem, že výrobok je ako typ vývojovo ukončený a údaje uvedené v tejto žiadosti na predĺženie 

platnosti schválenia typu meradla, predložená technická dokumentácia a ostatné údaje sú úplné a plne 

vystihujú stav výrobku ku dňu vystavenia tejto žiadosti (popis meradla, návod na montáž a obsluhu, 

skúšobné protokoly, osvedčenia, certifikáty, rozhodnutia iných skúšobní alebo autorizovaných osôb, atď.).  
 

D2  Informácie o spracúvaní osobných údajov 

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb v podmienkach SMÚ sú uverejnené na 

internetovom sídle SMÚ:  https://smu.sk/ochrana-osobnych-udajov/. 

Súhlasím so spracúvaním  mojich osobných údajov, uvedených v tomto formulári, na účely zabezpečenia 

schválenia typu meradla  po nevyhnutnú dobu. 

 

Štatutárny zástupca: 

   

  Áno *    Nie * 

 

Poverený zástupca na rokovanie (meno, priezvisko, podpis): 

 

  Áno *    Nie *    ................................................ 

               podpis  

                povereného zástupcu 

 

https://smu.sk/ochrana-osobnych-udajov/
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Poučenie: Vyjadrenie súhlasu je dobrovoľné a môžete ho kedykoľvek odvolať osobne na SMÚ - sekretariáte 

GR, doporučenou poštovou zásielkou (podpis dotknutej osoby musí byť úradne osvedčený) zaslanou na     

adresu sídla SMÚ alebo e-mailom na adresu zodpovednaosoba@smu.gov.sk.  

V prípade neposkytnutia osobných údajov na účely zabezpečenia tejto požadovanej služby, nebude možné 

zabezpečiť túto službu. 

Poznámka:  * nehodiace sa prečiarknite 

 

  

 

 

 

......................................       ............................................ 

dátum      pečiatka žiadateľa   meno a podpis štatutárneho 

       zástupcu žiadateľa 

 

mailto:zodpovednaosoba@smu.gov.sk
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Informácie, poznámky k vyplneniu žiadosti: 

Žiadosť sa vyplňuje osobitne pre každý typ meradla. Žiadosť a súvisiace písomnosti sa vyhotovujú v štátnom 

jazyku. 

Žiadosť, technickú dokumentáciu v dvoch vyhotoveniach a ostatné dokumenty a doklady zasielať  

doporučene na adresu:    

    Slovenský metrologický ústav 

Odbor certifikácie  

Karloveská 63, 841 04 Bratislava 

 

Ak pri vyplňovaní nepostačuje vymedzený priestor, pokračujte na osobitnej prílohe. 

Údaje poskytované výrobcom alebo dovozcom Slovenskému metrologickému ústavu na účely predĺženia 

platnosti schválenia typu podľa §21 zákona č. 157/2018 Z. z. a § 5 vyhlášky ÚNMS SR č. 161/2019 Z. z. o 

meradlách a metrologickej kontrole v platnom znení uveďte v  časti A a B žiadosti. V časti A1 až A4 musí 

byť žiadosť vyplnená vo všetkých riadkoch (nevyplnené riadky označte, napr. xxx). Typ meradla v časti A3 

musí byť jednoznačne určený. V časti B je možné uviesť doplňujúce údaje a informácie o žiadateľovi a 

meradle, dôležité z hľadiska schvaľovania typu určeného meradla.  

Dokumenty a doklady priložené k žiadosti (bod C2) musia byť úradne overené alebo potvrdené výrobcom 

(výsledky skúšok - protokoly o skúškach, osvedčenia, certifikáty, rozhodnutia iných skúšobní alebo 

autorizovaných osôb).  

Obsah technickej dokumentácie je určený § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky ÚNMS SR č. 161/2019 Z. z. o meradlách a 

metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov.  

Technická dokumentácia s prihliadnutím na charakter meradla by mala obsahovať najmä: 

a) opis konštrukcie a činnosti určeného meradla, 

b) opis spôsobu zabezpečenia správnej činnosti určeného meradla, 

c) opis spôsobu zabezpečenia určeného meradla pred nežiadúcimi zásahmi za účelom 

ovplyvňovania nameraných údajov, ktorým je umiestnenie overovacích a zabezpečovacích značiek. 

d) všeobecný výkres celkovej zostavy určeného meradla a v prípade potreby detailné výkresy 

dôležitých súčastí, 

e) schematický nákres znázorňujúci princíp činnosti určeného meradla, a ak je to potrebné, 

fotografiu určeného meradla. 

K žiadosti sa prikladajú, ak je to relevantné: 

a) doklady o posúdení zhody podľa zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, 

sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov týkajúcich sa 

najmä elektrickej bezpečnosti, zdravotnej neškodnosti, nevýbušnosti a elektromagnetickej 

kompatibility, 

b) dokumenty súvisiace so schválením typu vykonaným v zahraničí, 

c) podklady súvisiace s predošlým schválením typu, ak ide o úpravu alebo doplnenie typu meradla. 

 

Posudzovanie bude začaté až po predložení kompletných podkladov potrebných na predĺženie platnosti 

schválenia typu meradla a predloženia požadovaného počtu meradiel v stanovenom termíne. 

 

Upozornenie:  

1. Podľa § 21 ods. 2 zákona  157/2018 Z. z. lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť od okamihu, 

kedy je žiadosť úplná. 

2. Činnosti spojené s posúdením dokumentácie a vykonaním skúšok na účely predĺženia platnosti 

schválenia typu meradla, nadväzujúce na túto žiadosť, sa podľa § 20 ods. 5 zákona 157/2018 Z. z. 

vykonávajú za úhradu podľa schváleného cenníka metrologických služieb Slovenského 

metrologického ústavu. 

3. Podkladom na vykonanie týchto činností je táto žiadosť o predĺženie platnosti schválenia typu 

meradla. 

 


