
  

POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI Z METROLOGICKEJ LEGISLATÍVY  

Špecifikácia  Literatúra  

1. Metrologická legislatíva v SR - štruktúra predpisov

[1], [5]
 1.1 Všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti metrológie

 1.2 Technické predpisy a technické normy

 1.3 Tvorba, schvaľovanie a vydávanie predpisov a noriem

2. Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii v znení zákona č. 431/2004 Z. z.

[1], [2]

 2.1 Zákonné meracie jednotky

  2.1.1 základné jednotky SI, spôsob tvorby odvodených jednotiek a násobkov 
základných a odvodených jednotiek

  2.1.2 jednotky povolené popri jednotkách SI

  2.1.3 kombinované jednotky

 2.2 Používanie jednotiek

 2.3 Meradlá a ich členenie

[1], [3] 

 2.4 Národné etalóny a certifikované referenčné materiály 

  2.4.1 základná charakteristika, požiadavky, účel

  2.4.2 podmienky schvaľovania a vyhlasovania národných etalónov

  2.4.3 príprava certifikovaného referenčného materiálu

 2.5 Určené meradlá

  2.5.1 vymedzenie určených meradiel

  2.5.2 druhy určených meradiel

  2.5.3 povinnosti spojené s opravou a používním určených meradiel

  2.5.4 metrologická kontrola určených meradiel

  2.5.5 kalibrácia meradiel používaných na meranie podľa osobitného 
predpisu

  2.5.6 podmienky a postup pri schvaľovaní typu určeného meradla

  2.5.7 schválenie typu s obmedzením

  2.5.8 pozastavenie platnosti a zrušenie rozhodnutia o schválení typu 

  2.5.9 postupy overovania určených meradiel

  2.5.10 spôsob prvotného a následného overenia 

  2.5.11 schválenie typu a prvotné overenie európskych spoločenstiev

  2.5.12 označovanie určených meradiel (druhy overovacích a 
zabezpečovacích značiek, označovanie schváleného typu meradla) 

 2.6 Úradné meranie

[1]  2.6.1 účel

  2.6.2 výsledok úradného merania

 2.7 Autorizácia

[1], [3]
  2.7.1 účel

  2.7.2 podmienky autorizácie, žiadosť o autorizáciu

  2.7.3 rozhodnutie o autorizácii
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Literatúra: 

  2.7.4 povinnosti a oprávnenia autorizovanej osoby

 2.8 Registrácia

[1], [3]

  2.8.1 účel

  2.8.2 podmienky registrácie, žiadosť o registráciu

  2.8.3 rozhodnutie o registrácii

  2.8.4 povinnosti a oprávnenia registrovanej osoby

 2.9. Spôsobilosť v oblasti metrológie

[1], [3]

 2.10 Orgány štátnej správy SR v oblasti metrológie, ich poslanie a hlavné úlohy

 2.11 Štátny metrologický dozor

  2.11.1 oprávnenia a povinnosti inšpektorov

  2.11.2 pokuty

 2.12 Informačné povinnosti

 2.13 Správne konanie

 2.14 Označené spotrebiteľsky balené výrobky

[1], [3], [4]

  2.14.1 vymedzenie označených spotrebiteľských balení

  2.14.2 požiadavky na označené spotrebiteľské balenia

  2.14.3 povinnosti prevádzkovateľa baliarne a dovozcu označeného 
spotrebiteľského balenia

  2.14.4 metrologický dozor nad označenými spotrebiteľskými baleniami, 
oprávnenia a povinnosti inšpektorov

  2.14.5 referenčná metóda kontroly množstva výrobku v spotrebiteľských 
baleniach

  2.14.6 požiadavky na obaly klasifikované ako odmerné nádoby a referenčné 
metódy ich kontroly

 2.15 Vzťah k zahraničiu [1], [3]

3. Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o 
posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov

[5], [6 alebo 7 
alebo 8], [3]

 3.1 Charakteristika predmetu úpravy zákona

 3.2 Zákon č. 264/1999 Z. z. a jeho vplyv na oblasť metrológie

 3.3 Podmienky uvádzania meradiel na trh podľa zákona č. 264/1999 Z. z. 

 3.4 Akreditácia

 3.5 Posudzovanie zhody, postupy posudzovania zhody

 3.6 Značky zhody, označenie meradiel uvedených na trh podľa zákona č. 
264/1999 Z. z.

 3.7 Podrobnosti o technických požiadavkách na váhy s neautomatickou 
činnosťou 

[1] Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 
č. 431/2004 Z. z. 

[2] Vyhláška ÚNMS SR č. 206/2000 Z. z. o zákonných meracích jednotkách

[3] Vyhláška ÚNMS SR č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších 
predpisov

[4] Vyhláška ÚNMS č. 207/2000 Z. z. o označenom spotrebiteľskom balení v znení neskorších 
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*/Uvedená literatúra sa vzťahuje len na meradlá uvádzané na trh podľa osobitného predpisu. Rozsah je 
ďalej určený kategóriou meradiel. 

Poznámka: rozsah požadovaných vedomostí a skúšobné otázky sú konkretizované podľa predmetu činnosti. 

Požiadavky na vedomosti z metrologickej legislatívy podľa predmetu činnosti  

� zástupca právnickej osoby autorizovanej na overovanie určených meradiel  
� zástupca právnickej osoby autorizovanej na úradné merania  
� osoba, ktorá vykonáva overovanie určených meradiel  
� osoba, ktorá vykonáva úradné meranie  
� zástupca podnikateľa registrovaného na opravu a montáž určených meradiel  
� zástupca podnikateľa registrovaného na montáž určených meradiel  
� zástupca podnikateľa registrovaného na balenie a dovoz označených spotrebiteľských balení  

predpisov 

[5] Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( v texte "osobitný 
predpis")*/

[6] Nariadenie vlády SR č. 399/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovujú 
podrobnosti o technických požiadavkách na váhy s neautomatickou činnosťou*/

[7]
Nariadenie vlády SR č. 572/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovujú 
podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zdravotníckych 
pomôcok*/

[8] Nariadenie vlády SR č. 294/2005 Z. z. o meradlách*/
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