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Slovenský metrologický ústav        

Karloveská 63, 842 55  Bratislava 4 

 

 

 

ŠTATÚT SLOVENSKÉHO METROLOGICKÉHO ÚSTAVU 

 

 

Článok 1 

Základné ustanovenia  

 

1. Štatút Slovenského metrologického ústavu (ďalej len „SMÚ“) podrobnejšie 

vymedzuje postavenie, právne pomery, pôsobnosť a úlohy SMÚ, ustanovuje 

zásady jeho hospodárenia a činnosti, ako aj vnútornej organizácie SMÚ a jeho 

vzťahy k ústredným orgánom štátnej správy a ďalším orgánom a organizáciám. 

 

2. SMÚ je zriadený zákonom č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o metrológii“) a plní funkciu národnej 

metrologickej inštitúcie. Ide o vedecko-výskumný inštitút, tvoriaci základ 

národného metrologického systému SR a plniaci širokú paletu úloh z oblasti 

metrológie.  

 

3. Štatút SMÚ je záväzný pre všetkých zamestnancov. Organizačný poriadok SMÚ 

následne bližšie upravuje postavenie, pôsobnosť jednotlivých organizačných 

útvarov SMÚ, ich vzájomnú koordináciu a kompetenčné vzťahy; vnútorné 

organizačné členenie SMÚ; ako aj rozsah činností, vnútornú právomoc, 

zodpovednosť jednotlivých organizačných útvarov, nástroje a zásady riadenia.  

 

 

Článok 2 

Postavenie a poslanie SMÚ 

 

1. Postavenie SMÚ je definované ustanovením § 6 Zákona o metrológii, v zmysle 

ktorého je SMÚ národnou metrologickou inštitúciou, s osobitným postavením v 

systéme slovenskej metrológie. V právnych vzťahoch vystupuje SMÚ pod 

vlastným menom a nadobúda práva a zaväzuje sa v súlade s platnou právnou 

úpravou, ako aj rozhodnutiami orgánu vykonávajúceho zriaďovateľskú funkciu vo 

vzťahu k SMÚ. 

 

2. SMÚ je príspevková organizácia, ktorá je na štátny rozpočet napojená každoročne 

upravovaným príspevkom poskytovaným Úradom pre normalizáciu, metrológiu 

a skúšobníctvo SR (ďalej len „ÚNMS SR“). V súlade s ustanovením § 21 ods. 7 

zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a 
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doplnení niektorých zákonov, v prípade príspevkovej organizácie zriadenej 

zákonom, zriaďovateľskú funkciu k nej na účely uvedeného zákona vykonáva 

orgán, na ktorého rozpočet je zapojená finančnými vzťahmi. Vo vzťahu k SMÚ je 

týmto orgánom ÚNMS SR. 

 

3. Hlavnou úlohou SMÚ je riešenie úloh spojených s rozvojom, zdokonaľovaním a 

udržiavaním národných etalónov vrátane harmonizácie ich kvality s etalónmi 

ostatných národných metrologických inštitúcií; poskytovanie metrologických 

služieb ako aj spravovanie majetku štátu, zvereného SMÚ do správy ÚNMS SR a 

jeho efektívne zhodnotenie v súlade s platnou právnou úpravou. 

 

4. Poslanie SMÚ spočíva najmä v zabezpečovaní jednotnosti a správnosti merania 

fyzikálnych a technických veličín prostredníctvom nepretržitého reťazca 

nadväznosti meradiel, najmä formou kalibrácie meradiel, overovania určených 

meradiel a úradného merania, resp. certifikácii referenčných materiálov; vo 

vytváraní technických predpokladov pre budovanie systémov manažérstva kvality; 

udržiavaní odborných  kontaktov s mnohými vedecko-výskumnými, vývojovými, 

vzdelávacími a priemyselnými inštitúciami, ako aj v presadzovaní záujmov SR pri 

globalizácii trhu, pri vzájomnom uznávaní certifikátov a výsledkov meraní a pri 

ochrane verejných záujmov a zároveň aj ochrane záujmov a práv spotrebiteľov. 

 

5. SMÚ je ako subjekt zapísaný v Registri organizácií vedenom Štatistickým úradom 

Slovenskej republiky podľa zákona NR SR č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v 

znení neskorších predpisov. Sídlom SMÚ je Karloveská 63, 842 55 Bratislava. 

Hlavnou činnosťou SMÚ, zapísanou v Registri organizácií, je ostatný výskum a 

experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied. 

 

 

Článok 3 

Úlohy SMÚ 

 

1. SMÚ ako národná metrologická inštitúcia v zmysle Zákona o metrológii: 

a) rozpracúva koncepciu rozvoja metrológie, 

b) uskutočňuje výskum a vývoj v oblasti metrológie, 

c) zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných metrologických 

organizáciách, ktorých je členom, a zabezpečuje úlohy, ktoré vyplývajú z tohto 

členstva, 

d) zabezpečuje medzinárodné uznávanie národného etalónu a certifikovaného 

referenčného materiálu, 

e) navrhuje etalón na jeho vyhlásenie za národný etalón, zmenu vyhlásenia alebo 

na zrušenie vyhlásenia, 

f) vykonáva dohľad nad rozvojom, uchovávaním a používaním národného 

etalónu, ktorý uchováva dezignovaná organizácia, 

g) vykonáva dohľad nad plnením podmienok dezignovanou organizáciou, 
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h) zabezpečuje realizáciu, uchovávanie, rozvoj a medzinárodné porovnávanie 

národného etalónu a prenos hodnôt jednotiek na meradlo, 

i) koordinuje postup schvaľovania národného etalónu, 

j) certifikuje referenčný materiál, 

k) schvaľuje typ určeného meradla, overuje určené meradlo, kalibruje povinne 

kalibrované meradlo a ostatné meradlo a vykonáva úradné meranie, 

l) poveruje určenú organizáciu na vykonanie činnosti podľa § 20 ods. 8 Zákona 

o metrológii, 

m) preveruje spôsobilosť fyzickej osoby v oblasti metrológie vykonaním skúšky, 

n) vydáva fyzickej osobe doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie, 

o) zasiela ÚNMS SR rozhodnutie o schválení typu podľa § 21 až 24 Zákona o 

metrológii do 30 dní od jeho vydania, 

p) zasiela ÚNMS SR zoznam vydaných dokladov o spôsobilosti v oblasti 

metrológie, ktorý obsahuje najmenej číslo vydaného dokladu, dátum vydania 

dokladu a platnosť dokladu, do piatich pracovných dní od ich vydania, 

q) kontroluje splnenie autorizačných požiadaviek osoby podľa § 33 ods. 1 Zákona 

o metrológii a splnenie registračných požiadaviek osoby podľa § 44 ods. 1 

Zákona o metrológii, 

r) poskytuje odborné služby v oblasti metrológie,  

s) vykonáva medzilaboratórne porovnávacie meranie v oblasti metrológie, 

t) môže vykonávať v určenom rozsahu skúšky zdrojov ionizujúceho žiarenia na 

základe povolenia vydaného podľa osobitného predpisu, 

u) môže vykonávať činnosť autorizovanej osoby na základe rozhodnutia úradu 

podľa osobitného predpisu, 

v) môže v rozsahu svojej pôsobnosti vykonávať činnosti podľa osobitného 

predpisu. 

 

2. SMÚ ako notifikovaná osoba č.1781 vykonáva posudzovanie zhody v zmysle 

nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 145/2016 Z. z. o sprístupňovaní meradiel 

na trhu v znení nariadenia vlády SR č. 328/2019 Z. z.,  ktorým sa preberá smernica 

Európskeho parlamentu a Rady 2014/32/EU o harmonizácii právnych predpisov 

členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia meradiel na trhu  a nariadenia vlády 

Slovenskej republiky č. 126/2016 Z. z. o sprístupňovaní váh s neautomatickou 

činnosťou na trhu v znení nariadenia vlády SR č. 330/2019 Z. z.,  ktorým sa 

preberá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/31/EU o harmonizácii 

právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia váh 

s neautomatickou činnosťou  na trhu.  

 

3. V súlade so svojím postavením a úlohami plní SMÚ aj ďalšie úlohy v oblasti 

aplikovania poznatkov fundamentálnej metrológie do praxe formou organizovania 

vzdelávania v súlade s vypracovaným plánom vzdelávacích aktivít pre daný 

kalendárny rok, internými predpismi ako aj platnými právnymi predpismi, vrátane:  

a) zabezpečovania a organizovania vzdelávacích aktivít (najmä kurzov, 

seminárov, prednášok) pre externých odberateľov a záujemcov ako 
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aj interných zamestnancov SMÚ a plnenia s tým súvisiacich úloh a povinností, 

ako aj  

b) vykonávania lektorskej a edukačnej činnosti v oblasti metrológie osobami 

spĺňajúcimi technickú a odbornú spôsobilosť (interne a externe) a 

c) vykonávania publikačnej činnosti formou prezentácie výsledkov vedeckej 

činnosti najmä v odborných a karentovaných časopisoch. 

 

4. SMÚ pri plnení svojich úloh úzko spolupracuje s ďalšími orgánmi, organizáciami 

a verejnými inštitúciami, ako aj ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi 

štátnej správy, vedecko-výskumnými, vývojovými, pedagogickými a 

priemyselnými pracoviskami. V rámci rezortu úzko spolupracuje nielen s ÚNMS 

SR, ale aj s ďalšími rezortnými pracoviskami ako Slovenský metrologický 

inšpektorát alebo Slovenská legálna metrológia. 

 

5. SMÚ zároveň plní úlohy vyplývajúce z jeho členstva v medzinárodných 

organizáciách a aktívne sa zúčastňuje na pracovných stretnutiach a zasadnutiach 

v rámci príslušných organizačných útvarov medzinárodných metrologických 

organizácií ako sú BIPM, EURAMET, COOMET, DUNAMET, WELMEC. SMÚ sa 

súčasne zapája aj do medzinárodných porovnávacích meraní organizovaných 

medzinárodnými metrologickými inštitúciami. 

 

6. Podrobnejšie vymedzenie úloh SMÚ vrátane zodpovednostných vzťahov 

ustanovuje Organizačný poriadok SMÚ. 

 

 

Článok 4 

Riadenie organizácie a zásady činnosti  

 

1. Činnosť SMÚ riadi generálny riaditeľ ako štatutárny orgán ústavu, ktorého menuje 

a odvoláva predseda ÚNMS SR podľa § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce 

vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Generálny riaditeľ zodpovedá 

za výkon svojej funkcie predsedovi ÚNMS SR. V rozsahu stanovenom všeobecne 

záväznými právnymi predpismi sú generálnemu riaditeľovi podriadení vedúci 

zamestnanci SMÚ, t. j. riaditelia a vedúci jednotlivých organizačných útvarov SMÚ, 

bližšie určených Organizačným poriadkom SMÚ.  

 

2. V čase neprítomnosti generálneho riaditeľa ho zastupuje námestník generálneho 

riaditeľa, v rozsahu určenom písomným poverením generálneho riaditeľa. 

Námestníka generálneho riaditeľa menuje a odvoláva generálny riaditeľ. 

Námestník generálneho riaditeľa zodpovedá za činnosti vymedzené jeho 

pôsobnosťou, riadi a koordinuje prácu zamestnancov príslušných organizačných 

útvarov SMÚ. Jeho pôsobnosť je bližšie určená Organizačným poriadkom SMÚ.  
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3. Ďalšie práva a povinnosti generálneho riaditeľa, námestníka generálneho riaditeľa 

a ostatných zamestnancov SMÚ určuje bližšie Organizačný poriadok SMÚ. 

 

4. SMÚ sa pri plnení svojich úloh riadi najmä Ústavou Slovenskej republiky, 

ústavnými zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, právne 

záväznými aktmi Európskej únie, uzneseniami vlády Slovenskej republiky, 

štatútom a organizačným poriadkom SMÚ, platnými internými smernicami SMÚ 

a inými vnútornými riadiacimi aktmi SMÚ, usmerneniami a úlohami uloženými 

vedúcimi zamestnancami. 

 

5. SMÚ pri svojej činnosti vynakladá úsilie za účelom uplatňovania princípov 

uvedených v tomto štatúte, ako aj nižšie uvedených princípov a metód práce, ktoré 

napomáhajú racionalizácii a zvyšovaniu efektívnosti činnosti SMÚ tým, že najmä: 

a) zabezpečuje odborný prístup k riešeniu problémov, ako aj systematickú 

kontrolu a vnútorný audit plnenia úloh, 

b) využíva podnety a skúsenosti orgánov štátnej správy a verejnej správy, 

medzinárodných organizácií, mimovládnych organizácií a inštitúcií a verejnosti, 

c) využíva poznatky vedeckých inštitúcií a výskumných pracovísk, zapája ich 

najmä  do prác na riešení otázok koncepčnej povahy, 

d) účelne využíva prostriedky a formy tímovej práce, 

e) pri používaní prostriedkov štátneho rozpočtu dodržiava finančnú disciplínu. 

 

Článok 5 

Vnútorná organizácia SMÚ 

 

1. SMÚ má nasledovné stupne riadenia:  

a) generálny riaditeľ; 

b) námestník generálneho riaditeľa; 

c) riaditeľ kancelárie generálneho riaditeľa a riaditelia jednotlivých odborov; 

d) vedúci zamestnanci.  

 

2. SMÚ sa organizačne člení na odbory, oddelenia a samostatné útvary. Jednotlivé 

organizačné útvary SMÚ sú v priamej riadiacej pôsobnosti generálneho riaditeľa 

alebo námestníka generálneho riaditeľa. Bližšie vymedzenie vnútornej organizácie 

SMÚ vrátane pôsobnosti, zodpovednosti a rozsahu činností a úloh jednotlivých 

organizačných útvarov upravuje Organizačný poriadok SMÚ. 

 

3. V záujme kvalitného plnenia nevyhnutných úloh, ako aj za účelom posúdenia 

niektorých závažných úloh a na vytvorenie predpokladov pre správne 

rozhodovanie môže generálny riaditeľ zriadiť stále alebo dočasné poradné orgány. 

Bližšia úprava poradných orgánov generálneho riaditeľa je vymedzená v 

Organizačnom poriadku SMÚ.  
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Článok 6 

Zásady hospodárenia a rozpočtovania  

 

1. SMÚ ako príspevková organizácia zriadená zákonom hospodári podľa svojho 

rozpočtu príjmov a výdavkov. Rozpočet zahŕňa aj príspevok zo štátneho rozpočtu 

prostredníctvom kontraktu uzatvoreného s ÚMNS SR, ktorý vykonáva vo vzťahu 

k SMÚ zriaďovateľskú funkciu a prostriedky prijaté od iných subjektov. SMÚ 

sústreďuje všetky svoje príjmy a realizuje výdavky prostredníctvom účtov 

vedených v Štátnej pokladnici. SMÚ náklady a výnosy za bežné účtovné obdobie 

člení na hlavnú a podnikateľskú činnosť. 

 

2. SMÚ je platiteľom dane z pridanej hodnoty podľa § 4 zákona č. 222/2004 Z. z. 

o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov z podnikateľskej činnosti 

a z hlavnej činnosti, a to iba pri dodávkach služieb a tovarov, týkajúcich sa správy 

majetku. 

 

3. Príjmy SMÚ, ktoré dosahuje stanovené svojim rozpočtom tvoria: 

a) príspevok zo štátneho rozpočtu, prostredníctvom uzatvorených kontraktov 

s ÚMNS SR formou bežného transferu a kapitálového transferu, 

b) zdroje z poskytovania metrologických služieb, 

c) zdroje zo zahraničia, najmä prostriedky z EÚ z účasti v medzinárodných 

projektoch,  

d) zdroje z účasti na národných projektoch, APVV a iné, 

e) zdroje z podnikateľskej činnosti. 

 

4. Výdavky SMÚ rozpočtuje v členení na  bežné výdavky a kapitálové výdavky. Pri 

rozpočtovaní SMÚ dodržiava vymedzenie bežných výdavkov a kapitálových 

výdavkov v súlade s  ekonomickou klasifikáciou výdavkov. 

 

5. SMÚ spravuje zverený majetok štátu so starostlivosťou riadneho hospodára, užíva 

ho na plnenie úloh v rámci predmetu svojej činnosti alebo v súvislosti s ním, 

nakladá s ním podľa platných právnych predpisov, udržiava ho v riadnom stave, 

využíva všetky právne prostriedky na jeho ochranu a dbá, aby nedošlo najmä k 

jeho poškodeniu, strate, zneužitiu alebo zmenšeniu. 

 

6. SMÚ vedie predpísaným spôsobom účtovníctvo, zostavuje ročnú účtovnú závierku 

a ďalšie evidencie v súlade s platnou právnou úpravou. Finančné hospodárenie 

SMÚ sa riadi platnou právnou úpravou, po uplynutí rozpočtového roka SMÚ 

zúčtuje finančné vzťahy s rozpočtom ÚMNS, ktorý vykonáva vo vzťahu  k SMÚ 

zriaďovateľskú funkciu.  
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Článok 7 

Podnikateľská činnosť SMÚ 

 

1. SMÚ vykonáva  podnikateľskú činnosť podľa všeobecne záväzných právnych 

predpisov nad rámec hlavnej činnosti, pre ktorú bol zriadený, na dosiahnutie 

účelnejšieho využitia jeho majetku za podmienky, že plní úlohy určené Zákonom 

o metrológii a podnikateľskou činnosťou nebude ohrozená kvalita, rozsah a 

dostupnosť služieb, pre ktoré bol založený. 

 

2. SMÚ náklady na podnikateľskú činnosť kryje výnosmi z nej. Príjmy a výdavky na 

túto činnosť rozpočtuje a sleduje na samostatnom účte. 

 

3. SMÚ za príslušné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka vypracováva Daňové 

priznanie k dani z príjmov právnickej osoby a Daňové priznanie k dani z 

motorových vozidiel, týkajúce sa podnikateľskej činnosti. 

 

 

Článok 8 

Záverečné ustanovenia  

 

1. Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňa 20. decembra 2019. 

 

2. Akékoľvek zmeny alebo doplnky tohto štatútu určuje rozhodnutím generálny 

riaditeľ SMÚ. 

 

 

V Bratislave, dňa 18. 12. 2019 

 

 

 

 

 

 

        Mgr. Roman Kováč 

        generálny riaditeľ  


