
  
  

Školenie na predĺženie platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti 
metrológie zástupcu registrovanej osoby v zmysle ustanovenia § 29 ods. 6 

zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov  
 

Názov školenia: Montáž meračov pretečeného množstva vody  
s voľnou hladinou 
 
Školenie je určené pre zástupcov registrovanej osoby, ktorých predmetom činnosti je oprava 
alebo montáž určených meradiel a sú držiteľmi dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie, 
ktorým končí platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie.  
 
Základný obsah školenia:  

• Metrologická legislatíva (Zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov; Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo 
Slovenskej republiky č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole; 
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 145/2016 Z. z. o sprístupňovaní meradiel na 
trhu v znení NV SR 328/2019 Z. z.)  

• Všeobecná metrológia  

• Odborná časť pre dané určené meradlo. Normy vzťahujúce sa na druh určeného 
meradla  

 
Časový rozsah kurzu – 2 dni, žiadateľovi bude zaslaný harmonogram školenia cca 4 dni pred 
školením  
 
Odborný garant - Ing. Tomáš Bednár 
 
Doklad - Osvedčenie o absolvovaní  
 
Poznámka: V záväznej prihláške žiadateľ povinne vyplnení z posledného platného certifikátu 
- dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu RO údaje: 
 

Špecifikácia predmetu činnosti:    ☐ Montáž  ☐ Oprava 

Povinné vyznačenie z posledného platného certifikátu - dokladu 

o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu RO. 

Aktuálny certifikát spôsobilosti 

v oblasti metrológie  

pre RO č.                  

platí do:  kliknite 

Špecifikácia  rozsahu činnosti , ktorá je predmetom registrácie */ podľa prílohy č.1 vyhlášky ÚNMS 

SR č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov. 

Položka */ Druh určených meradiel */ 
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 Prílohou k prihláške na školenie spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu RO je:  
- potvrdenie o úhrade poplatku za školenie alebo objednávka. Faktúru Vám pošle poštou ekonomický 
odbor SMU na základe listiny po kurze.  

- kópia posledného platného certifikátu spôsobilosti v oblasti metrológie pre RO  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/161/20190801

