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

ŢIADOSŤ O OVERENIE SPÔSOBILOSTI V OBLASTI METROLÓGIE
v zmysle ustanovenia § 29 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„zákon 157/2018 Z. z.“)

1 Ţiadateľ
Priezvisko, meno, titul:

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

Adresa:

2 Špecifikácia predmetu činnosti (v súlade s údajmi v prihláške na autorizáciu/registráciu)
Predmet autorizácie/registrácie
(spôsobilosť v zmysle § 29 zákona č. 157/2018 Z. z.):
3

Špecifikácia rozsahu činnosti, ktorá je predmetom autorizácie/registrácie
Poloţka */

Druh určených meradiel */

*) podľa prílohy č.1 vyhlášky ÚNMS SR č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov

4 Organizácia, v ktorej chce ţiadateľ uplatniť získaný certifikát spôsobilosti (autorizovaná/registrovaná
osoba v zmysle § 23 alebo § 26 zákona č.157/2018 Z. z., organizácia ktorá bude hradiť správny poplatok)

Názov (úplné znenie):

IČO:
IČ DPH:
PSČ:

Adresa:

Tel.:

Výška správneho poplatku je určená v súlade so zákonom č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov, položka 5, a je stanovená vo výške 6,50 €.
„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 .
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5 Údaje o kvalifikačných predpokladoch
Najvyššie ukončené vzdelanie (názov školy, rok ukončenia):

Prax spolu:
Prax v odbore:

6 Vyhlásenie ţiadateľa
Vyhlasujem, že všetky údaje v žiadosti a priložené doklady sú pravdivé a som pripravený splniť požiadavky spojené s
overením mojej spôsobilosti vykonávať deklarované činnosti. Vyslovujem súhlas so spracovaním vyššie uvedených
osobných údajov na účely overovania spôsobilosti a beriem na vedomie, že platnosť súhlasu trvá po dobu platnosti
certifikátu a dobu jeho archivácie, ktorá je stanovená v súlade so všeobecne platnými ako aj internými predpismi,
týkajúcimi sa archivácie dokumentov.
Zaväzujem sa, že po udelení certifikátu oznámim Slovenskému metrologickému ústavu všetky zmeny, sťažnosti
zákazníkov a ďalšie skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť zhodu mojej spôsobilosti so špecifikáciou stanovenou
certifikátom, nebudem ponúkať alebo vykonávať činnosti, ktoré nie sú predmetom overenia spôsobilosti v oblasti
metrológie. Vyhlasujem, že som oboznámený so zásadami uplatňovania námietok a sťažností a pravidlami správneho
použitia certifikátu uvedenými v prílohe tejto žiadosti a súhlasím so spôsobom vykonania overenia spôsobilosti v oblasti
metrológie. Po oznámení o termíne skúšky uhradím správny poplatok za vykonanie skúšky vo výške 82,50 € (správny
poplatok uhraďte formou „Potvrdenie o úhrade správneho / súdneho poplatku“, ktoré vydáva Slovenská pošta).

......................................
dátum

7

.........................................
podpis žiadateľa

Zoznam sprievodných dokladov k ţiadosti - doklady o činnosti v odbore merania (doklady o

absolvovanom vzdelaní, odbornej praxi, publikačnej a pedagogickej činnosti a pod. - nepovinné)

Názov dokladu

Označenie (identifikácia)

8
Ďalšie doplňujúce údaje týkajúce sa ţiadateľa, ktoré povaţuje ţiadateľ za potrebné uviesť (údaje
o mimoškolskom vzdelaní, nadstavbovom štúdiu, praxi a odbornej praxi v odbore merania, ktorý je
predmetom overovania spôsobilosti - nepovinné):

Poznámky k vyplneniu žiadosti:
Žiadosť sa vyplňuje osobitne pre každú činnosť v zmysle § 29 zákona č. 157/2018 Z. z.
Ak pri vyplňovaní nepostačuje vymedzený priestor, pokračujte na osobitnej prílohe. V časti 1 až 6 musí byť žiadosť
vyplnená vo všetkých riadkoch (nevyplnené riadky označte, napr. xxx). V časti 7 a 8 (nepovinné údaje) je možné uviesť
doplňujúce údaje a informácie o žiadateľovi.
Žiadosť zasielajte v jednom vyhotovení, sprievodné doklady 1x, doporučene na adresu uvedenú v záhlaví žiadosti.
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Príloha ţiadosti o overenie spôsobilosti v oblasti metrológie
Spôsobilosť (v zmysle § 29 zákona č. 157/2018 Z. z.):
zastupovanie právnickej osoby autorizovanej na overovanie určených meradiel
zastupovanie právnickej osoby autorizovanej na úradné merania
Pracovník s predpokladmi na vykonávanie funkcie zástupcu autorizovanej osoby, zodpovedný za činnosť, ktorá je
predmetom autorizácie.
Predpokladá sa vysokoškolské vzdelanie, zameranie technické alebo prírodovedecké, prax v odbore merania 3 roky.
V prípade stredoškolského odborného vzdelania technického smeru sa predpokladá prax v odbore merania 5 rokov.
vykonávanie overovania určených meradiel
vykonávanie určeného úradného merania
Pracovník schopný samostatne vykonávať overovanie určených meradiel alebo úradné meranie v danom odbore merania.
Predpokladá sa stredoškolské odborné vzdelanie technického smeru, prax v odbore merania 2 roky. V prípade
vysokoškolského vzdelania vhodného zamerania sa predpokladá odborné zaškolenie v dĺžke minimálne 2 mesiace.

zastupovanie podnikateľa registrovaného na opravu a montáţ určených meradiel
zastupovanie podnikateľa registrovaného na montáţ určených meradiel
zastupovanie podnikateľa registrovaného na balenie/dovoz označených spotrebiteľsky balených
výrobkov
zastupovanie podnikateľa registrovaného na dovoz označených spotrebiteľsky balených výrobkov
Pracovník s predpokladmi na vykonávanie funkcie zástupcu registrovanej osoby, zodpovedný za činnosť, ktorá je
predmetom registrácie.
Predpokladá sa stredné odborné alebo úplné stredoškolské odborné vzdelanie technického smeru, prax v predmete
overovania spôsobilosti 2 roky. V prípade výrobcu sa predpokladá vysokoškolského vzdelania technického smeru a
najmenej 1 rok praxe v predmete overovania spôsobilosti.

Zásady správneho používania certifikátu
1. Odkazy na certifikát na vykonávanie metrologickej činnosti je možné uvádzať len v rozsahu činností špecifikovaných
v tomto certifikáte.
2. Nesprávne odkazy alebo klamné použitie certifikátu v inzerátoch, ponukách na vykonanie overenia, úradného merania
a kalibrácií, propagačnej a reklamnej činnosti je zakázané.
3. Ak Slovenský metrologický ústav zistí nesprávne použitie certifikátu, má právo prijať nasledujúce opatrenia:
 odobrať certifikát certifikovanej osobe,
 následne zverejniť informáciu o prekročení kompetencií certifikovanou osobou.

Postup vybavovania sťažnosti a odvolania
Sťažnosť (odvolanie) na rozhodnutie Slovenského metrologického ústavu (ďalej len „ústavu“) so sídlom v Bratislave
môže žiadateľ podať nasledovným spôsobom:
1.

Všetky sťažnosti alebo odvolania týkajúce sa rozhodnutia ústavu na činnosť ústavu musia byť podané písomne
generálnemu riaditeľovi do 15 dní od doručenia príslušného rozhodnutia alebo dokladu na adresu:
Slovenský metrologický ústav, sekretariát generálneho riaditeľa, Karloveská 63, 842 55 Bratislava

2.

Sťažnosť resp. odvolanie musí obsahovať jednoznačnú identifikáciu subjektu podávajúceho sťažnosť (odvolanie),
presný popis vecnej podstaty sťažnosti, dôkazy, ktoré subjekt podávajúci sťažnosť navrhuje vykonať, navrhované
riešenie.
Ak podaná sťaţnosť (odvolanie) nemá predpísané údaje, vyzve generálny riaditeľ ústavu sťaţovateľa na jej
doplnenie. Do doby odstránenia nedostatkov je konanie vo veci sťaţnosti (odvolania) pozastavené.

3.
4.
5.

6.

Do 10 dní odo dňa doručenia sťažnosti (odvolania) informuje úsek generálneho riaditeľa ústavu sťažovateľa o jej
zaevidovaní (prijatí, doručení).
Prešetrenie sťažnosti (odvolania) a odoslanie správy o výsledku prešetrenia sťažovateľovi musí ústav vykonať do 30
dní od jej uplatnenia.
V prípadoch nesúhlasu sťažovateľa s riešením vykonaným generálnym riaditeľom ústavu, rozhodne o riešení Úrad
pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, P.O.BOX 76, 810 05 Bratislava
na základe odvolania podaného sťažovateľom.
Náklady spojené s riešením sťažnosti (odvolania) uhradí subjekt podávajúci sťažnosť (odvolanie) len v prípade, ak
sťažnosť (odvolanie) bola neopodstatnená.
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