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STANOVISKO REPUBLIKOVEJ ÚNIE ZAMESTNÁVATEĽOV 
Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 161/2019 Z. z. o meradlách a 
metrologickej kontrole 
 
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/160  

Materiál v pripomienkovom konaní do 21.04.2022 

Stručný popis podstaty materiálu najmä jeho relevancie z pohľadu RÚZ 

Materiál bol predložený do medzirezortného pripomienkového Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo  
SR na základe § 59 písm. b) až l) n) a o) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 
 
Cieľom a obsahom materiálu je najmä: 
Návrhom vyhlášky sa má dosiahnuť zosúladenie návrhu vyhlášky so zákonom o metrológii, zosúladenie technických 
a metrologických požiadaviek jednotlivých druhov určených meradiel s požiadavkami, ktoré budú odrážať aktuálny 
stav ako aj zmeny, ktoré si vyžaduje aplikačná prax a zavedenie štatistickej kontroly určených meradiel. Návrh 
vyhlášky a jednotlivé prílohy k návrhu vyhlášky sú upravené tak, že z technického a metrologického hľadiska 
zodpovedajú súčasnému stavu a vedeckému pokroku v tejto oblasti a sú upravené technické požiadavky a 
metrologické požiadavky na druh určeného meradla, metódy technických skúšok, postupy pri schvaľovaní typu 
určeného meradla a postupy  
pri overení určeného meradla. 
 
Návrh vyhlášky nadobúda účinnosť 01.09.2022 
 

Postoj RÚZ k materiálu 

Návrhom vyhlášky sa má dosiahnuť zosúladenie návrhu vyhlášky so zákonom o metrológii, zosúladenie technických 
a metrologických požiadaviek jednotlivých druhov určených meradiel s požiadavkami, ktoré budú odrážať aktuálny 
stav ako aj zmeny, ktoré si vyžaduje aplikačná prax a zavedenie štatistickej kontroly určených meradiel. RÚZ 
predkladá k návrhu nižšie uvedené zásadné pripomienky. 
 

Pripomienky RÚZ k predkladanému materiálu 

1. Zásadná pripomienka k prílohe č. 1, časti A, bodu 2 (mechanické veličiny), položke 2.1.8  
Znenie položky 2.1.8 navrhujeme nahradiť nasledovným znením: „Váhy s automatickou činnosťou na váženie 
cestných vozidiel za pohybu a na meranie nápravového zaťaženia triedy presnosti 0,2; 0,5; 1; 2; 5 a 10 pre hmotnosť 
vozidla a triedy presnosti A, B, C, D, E a F pre zaťaženie jednotlivej nápravy a pre zaťaženie skupiny náprav“. 
 
Odôvodnenie: 
Ide o zosúladenie s prílohou č. 31, bodom 4.1.4, tabuľkou č. 1. v nadväznosti na doplnenie tried presnosti, nakoľko 
triedy presnosti 5, 10, E a F v položke 2.1.8 absentujú.  
 

2. Zásadná pripomienka k prílohe č. 26, vloženie nového bodu 
Navrhujeme doplniť návrh vyhlášky o definovanie hodnoty najväčšej dovolenej chyby pri štatistickej skúške. 
Navrhujeme v čl. I návrhu vyhlášky doplniť nový novelizačný bod, ktorý bude obsahovať návrh doplnenia Prílohy č. 26 
Vyhlášky o nový bod 1.13 s nasledovným znením: 
 
„Pri štatistickej výberovej skúške vykonanej podľa bodu 1.10. alebo 1.11 sa použije hodnota najväčšej dovolenej chyby 
uvedená v príslušných harmonizovaných technických normách alebo normatívnych dokumentoch uvedená ako 
hodnota viazaná na pojmy „následne“ alebo „v prevádzke“.  
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Odôvodnenie: 
 
V súvislosti so zavedením možnosti štatistickej kontroly určených meradiel máme za to, že je potrebné jednoznačne 
definovať hodnotu najväčšej dovolenej chyby merania pri výsledkoch štatistickej skúšky. Plynomery budú k 
štatistickej skúške predložené v takom stave, v akom boli inštalované v prevádzke, bez akéhokoľvek zásahu.  
 
V zmysle bodu 1.10 Prílohy č. 26 sa vykoná štatistická skúška v rozsahu skúšky pri následnom overení meradla podľa 
§ 27 ods. 6 Zákona o metrológii. Predmetné ustanovenie zákona sa odvoláva na Nariadenie vlády SR č. 145/2016 Z. 
z. o sprístupňovaní meradiel na trhu, pričom v zmysle prílohy č. 4 tohto nariadenia, ktorá sa vzťahuje na plynomery, je 
najväčšia dovolená chyba stanovená pre Qt a Qmax s hodnotou ± 1,5 %. Avšak, predmetná príloha neupravuje 
najväčšiu dovolenú chybu pri následnom overení určeného meradla. Najväčšia dovolená chyba pri následnom overení 
je stanovená len v harmonizovanej technickej normalizácii alebo v normatívnom dokumente OIML. 
 
Zároveň, v prípade starších  plynomerov, ktoré boli uvedené na trh alebo do používania podľa národného schválenia 
typu a národného prvotného overenia, môže byť formulácia uvedená v bode 1.11. Prílohy č. 26 vyhlášky, vnímaná ako 
hodnota pri overení pre 0,1Qmax a Qmax, ktorá je  ± 2%. 
 
Vzhľadom na vyššie uvedené preto navrhujeme doplniť Prílohu č. 26 o nový navrhovaný bod tak, aby bolo z uvedeného 
jednoznačne zrejmé, že v prípade štatistickej výberovej skúšky (vykonanej podľa bodu 1.10 a 1.11) ide o hodnotu 
najväčšej dovolenej chyby pre body pri následnom overení uvedenej v harmonizovaných technickej norme STN EN 
1359 alebo OIML G20 alebo uvedenú v tabuľke č. 5 tejto prílohy na pojem „v prevádzke“ , ktorá je definovaná v 
stanovených bodoch  0,1Qmax a Qmax s hodnotou ± 3%. 
 

3. Zásadná pripomienka k prílohe č. 31, bodu 5 (Nápisy a označenia), písm. n), prvému bodu  
Znenie prvého bodu písm. n) navrhujeme nahradiť nasledovným znení: „trieda presnosti 0,2; 0.5; 1; 2; 5 alebo 10” 
 
Odôvodnenie: 
Ide o zosúladenie s prílohou č. 31, bodom 4.1.4, tabuľkou č. 1. v nadväznosti na doplnenie tried presnosti, nakoľko 
triedy presnosti 5, 10 v písm. n) absentujú.  
 

4. Zásadná pripomienka k prílohe č. 31, bodu 7 (Metódy technických skúšok pri schvaľovaní typu), bodu 7.6  
Znenie bodu 7.6 navrhujeme nahradiť nasledovným znením: „Špecifikácie a rozsah všetkých technických skúšok, 
ktoré sa vykonajú pri schvaľovaní typu sú určené medzinárodným odporúčaním OIML R 134-1; Časť 1: Metrologické 
a technické požiadavky – skúšky.“. 
 
Odôvodnenie: 
Ide o zosúladenie s medzinárodnými odporúčaniami v nadväznosti na doplnenia uvedené v zásadnej pripomienka k 
prílohe č. 1, časti A, bodu 2 (mechanické veličiny), položke 2.1.8 a zásadnej pripomienke k prílohe č. 31, bodu 5 (Nápisy 
a označenia), písm. n), prvému bodu. 
 

Zdroj:  
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