Došlo dňa:
Prijaté dňa:
Evidenčné číslo ţiadosti:
Tel.: 02/602 94 380
kl. 440

ŢIADOSŤ
o uznanie prvotného overenia vykonaného v zahraničí
v zmysle ustanovenia § 56 ods. 1 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
1.
Ţiadateľ (dovozca)
Obchodné meno:
Adresa:

IČO/DIČ:

Štatutárny zástupca (meno a priezvisko):

Tel.:
E–mail:
Súhlas so zasielaním informácií:
 Áno
 Nie
Tel.:

Poverený zástupca na rokovanie (meno, funkcia):

E–mail:

2.
Údaje o výrobku - meradle
Názov:

Typ:

Značka schváleného typu:

Druh určeného meradla: /**

Číslo certifikátu typu meradla: /*

Dátum vydania:

/* Ak sa pre daný druh meradla podľa prílohy č.1 vyhlášky ÚNMS SR č. 210/2000 Z. z. vyžaduje schválenie typu,
uveďte číslo rozhodnutia o schválení typu (certifikátu) platné pre daný typ meradla v SR a dátum vydania.
/** Číslo položky podľa prílohy č. 1 vyhlášky ÚNMS SR č. 210/2000 Z. z.

3.
Údaje o inštitúcii, ktorá vykonáva prvotné overenie v zahraničí:
Názov:
Adresa:
Overenie vykonáva podľa (uviesť normy a prepisy): O overení vydáva dokument (uviesť názov):

Identifikácia (číslo) autorizačnej listiny:

Identifikácia dokladu o akreditácii:
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Autorizáciu udelil (názov subjektu):

Doklad o akreditácii vydal (názov, krajina):

4. So žiadosťou treba predložiť povolenie k činnosti (živnostenský list) alebo doklad o právnej subjektivite
(výpis z obchodného registra).
5. 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

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
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Informácia
Podľa § 56 zákona č.157/2018 Z. z. o metrológii :
1.

odst 3. Prvotné overenie nového určeného meradla vykonané v členskom štáte inom ako v Slovenskej republike sa
uznáva ako národné prvotné overenie na základe písomnej žiadosti podanej ústavu alebo určenej organizácii za týchto
podmienok:
a) meradlo je vyrobené alebo uvedené na trh podľa právnych predpisov tohto členského štátu,
b) meradlo má platné národné schválenie typu podľa odseku 2, podľa § 21 alebo § 22, ak sa schválenie typu
vyžaduje a
c) v písomnej žiadosti je uvedené vyhotovenie a tvar značky prvotného overenia, názov a sídlo laboratória, ktoré
vykonalo prvotné overenie, a informácia o tom, kto udelil tomuto laboratóriu oprávnenie vykonávať prvotné
overenie.
odst 4. Vykonanie skúšok meradla na účely uznania prvotného overenia vykonaného v členskom štáte inom ako v
Slovenskej republikeako národného prvotného overenia a jeho označenie národnou overovacou značkou sa
nevyžaduje. Ústav alebo určená organizácia môže požadovať predloženie výsledkov skúšok meradla.
odst 5. Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa primerane použijú, ak vnútroštátna legislatíva členského štátu iného ako Slovenská
republika

2. Úrad uverejňuje vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky :
- uznanie prvotného overenia nového určeného meradla podľa § 56 ods. 3,
3. Úrad uverejňuje na webovom sídle úradu a na ústrednom portáli verejnej správy zoznam
- laboratórií, ktoré vykonali prvotné overenie podľa § 56 ods. 3 písm. c),

Na preverenie údajov podľa ods. 1, § 56 zákona č.157/2018 Z. z. sa spolu so žiadosťou predkladajú najmä
nasledovné dokumenty:
Kópia autorizačnej listiny, resp. osvedčenia o akreditácii zahraničného subjektu, ktorý vykonal overenie.
Kópie technicko-normatívnych dokumentov, kde sú špecifikované metódy overovania a požiadavky na meradlo
podľa ktorých bolo vykonané overenie v zahraničí (platný predpis v krajine zahraničného subjektu, ktorý
vykonal overenie).
3. Doklad o schválení typu na uvedený typ meradla platný v Slovenskej republike.
4. Dokumenty (protokol, záznam) v ktorom sú prezentované výsledky overenia, skúšok (dokumenty musia okrem
všeobecných údajov obsahovať namerané hodnoty príslušných metrologických charakteristík a údaje o neistote
merania)
5. Vzor (výkres) značky prvotného overenia (aj v elektronickej forme).
1.
2.

Ústav môže od žiadateľa požadovať protokoly o skúškach a certifikáty v štátnom jazyku a rovnopisy
(overené kópie) protokolov a certifikátov vydaných príslušnou zahraničnou inštitúciou.

Poznámky k vyplneniu žiadosti
Žiadosť sa vyhotovuje v štátnom jazyku osobitne pre každý typ meradla. Ak pri vyplňovaní nepostačuje
vymedzený priestor, pokračujte na osobitnej prílohe.
Žiadosť, dokumentáciu i ostatné dokumenty zasielajte doporučene na adresu:
Slovenský metrologický ústav, odbor certifikácie,
Karloveská 63, 842 55 Bratislava
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