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 Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov  

 

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

 

 Nariadenie vlády SR č. 572/2001 Z. z., o technických požiadavkách a 
postupoch posudzovania zhody zdravotníckych pomôcok  

 

 Nariadenie vlády SR č. 399/1999 Z. z., o technických požiadavkách 
na váhy s neautomatickou činnosťou 

 

 Iné osobitné predpisy ( napr. Vyhláška MZ SR č. 129/2012 z 21. marca 2012 o 

požiadavkách na správnu lekárenskú prax) 

 



Regulovaná oblasť meradiel 

 SMI kontroluje dodržiavanie ustanovení (§) zákona o 
metrológií u používateľov určených meradiel 
 

Neregulovaná oblasť meradiel  

 Podľa § 9 zákona o metrológií,  ak sa meranie 
uskutočňuje podľa osobitného predpisu a nevykonáva 
sa určeným meradlom, musí sa vykonať 
kalibrovaným meradlom. 

    SMI kontroluje používanie kalibrovaných meradiel 
podľa osobitných predpisov v zdravotníctve, napr. pri 
uskladňovaní liekov – teplomery, vlhkomery a 
meradlá, ktoré nepodliehajú overovaniu, ale podľa 
osobitných predpisov sa vykonáva ich pravidelná 
kontrola - kalibrácia  

 



Slovenský metrologický inšpektorát (SMI)vykonáva v zmysle zákona o metrológií a 

osobitných predpisov metrologický dozor v zdravotníckych zariadeniach zameraný najmä : 
 

 Evidenciu používaných určených meradiel s uvedením dátumov ich overenia podľa § 19 ods. 

2 písm. e): úplnosť a aktuálnosť evidencie, doklady o zakúpení resp. uvedení meradiel do 

používania, Certifikáty posúdenia zhody, Certifikáty o overení a iné podklady dokumentujúce 

skúšky resp. prvotné overenie používaných určených meradiel 

 Používanie určených meradiel podľa § 19 ods. 1 a 2 zákona o metrológií 

      (1) Určené meradlá možno používať na daný účel, len ak majú platné overenie, ak sa toto 

vyžaduje 

      (2) Podnikateľ alebo iná právnická osoba je povinná 

            a) používať určené meradlá v prípadoch, v ktorých je ich používanie ustanovené (§ 8), a    

                na daný účel existuje druh meradla ustanovený všeobecne záväzným právnym    

                predpisom, ak osobitný predpis neustanovuje inak, alebo ak úrad neudelil výnimku, 

            b) udržiavať používané určené meradlá v náležitom technickom stave, 

            c) predkladať používané určené meradlá na metrologickú kontrolu podľa tohto zákona 

 



 Kontrola plnenia povinností používateľa určených 
meradiel používaných pri meraniach súvisiacich 
s platbami, ochrane zdravia, pri diagnostike a plánovaní 
terapie, pri vážení pacientov v zdravotníctve, meradlá 
používané na účel  monitorovania a diagnostikovania, 
váženie pri príprave liekov a pri meraniach 
vyplývajúcich z osobitných predpisov 

 Kontrola plnenia povinností používateľa určených 
meradiel, používaných pri meraniach súvisiacich 
s platbami, pri príprave jedál v kuchyni nemocnice (váhy 
a závažia)  

 Kontrola kalibrovaných meradiel - pri uskladňovaní 
liekov a v kuchyni pri uskladňovaní potravín (teplomery, 
vlhkomery) 

 



 Porušenie § 19 ods. 2 písm. e) zákona o metrológii tým, že nevedie 
evidenciu určených meradiel  s uvedením dátumov ich overenia – nemá 
evidenciu, nepresná a neúplná evidencia. 
 

 Porušenie § 19 ods.1 a 2 písm. c) zákona o metrológii tým, že pri 
meraniach súvisiacich s platbami,  ochrane zdravia, pri diagnostike 
a plánovaní terapie a pri meraniach vyplývajúcich z osobitných predpisov, 
používa určené meradlá  bez platného overenia. 
 

 Porušenie  19 ods.2 písm. a) zákona o metrológii tým, že pri meraniach  v 
prípadoch, v ktorých je ich používanie ustanovené (§ 8) a na daný účel 
existuje druh meradla ustanovený všeobecne záväzným právnym 
predpisom, ak osobitný predpis neustanovuje inak alebo ak úrad neudelil 
výnimku, nepoužíva určené meradlo – najčastejšie váhy na váženie 
pacientov sú  bez metrologickej kontroly, resp. posúdenia zhody. 



DRUHY URČENÝCH MERADIEL POUŽÍVANÝCH V ZDRAVOTNÍCTVE – VYHLÁŠKA č. 69/2002, ktorou 

sa mení a dopĺňa Vyhláška č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole, Príloha č. 1  

Položka Druh meradla – odbor merania Schválenie typu Prvotné overenie 
Čas platnosti 

overenia 
Príloha číslo 

Hmotnosť 

2.1.1 
Váhy s neautomatickou 

činnosťou triedy presnosti II, III 

a IIII 

- po oprave 2 roky 

2.1.3 
Váhy s neutomatickou činnosťou 

triedy presnosti I a II používané v 

zdravotníctve 

- po oprave 2 roky 

Tlak 

2.3.1 
Neinvazívne meradlá tlaku krvi – 

mechanické 
- po oprave 2 roky 40 

2.3.1 
Neinvazívne meradlá tlaku krvi – 

elektromechanické 
- po oprave 1 roky 40 

Teplota, teplo 

3.1.1 
Lekárske a zverolekárske 

teplomery elektronické 
- po oprave 2 roky 32 

Akustický tlak 

6.1.3 Tónové audiometre - po oprave 2 roky 44 



Veličiny atómovej a jadrovej fyziky 

8.2 
Meradlá aktivity diagnostických 

a terapeutických preparátov 

aplikovaných pacientom in vivo 

- po oprave 1 rok 43 

8.3 

Meradlá používané na určenie 

terapeuticky absorbovaných 

dávok ionizujúceho žiarenia 

aplikovaných pacientom 

- po oprave 1 rok 41 

8.4 
Meradlá vnútornej rádioaktívnej 

kontaminácie osôb 
- po oprave 2 roky 43 

8.6 
Zostavy na meranie 

dozimetrických veličín používané 

v osobnej dozimetrii 

Áno Áno 1 rok 41 

8.7 

Meradlá a zostavy na meranie 

veličín rádioaktívnej premeny a 

dozimetrických veličín používané 

na kontrolu dodržiavania limitov 

v oblasti radiačnej ochrany alebo 

radiačnej bezpečnosti a na 

dôkazové meranie v rámci 

radiačnej monitorovacej siete 

Áno Áno 2 roky 
41 

43 

8.8 

Priamo odčítacie osobné  

dozimetre a osobné dozimetre  

signalizujúce prekročenie  vopred 

nastavenej úrovne  

dozimetrických veličín, ktoré sa 

nepoužívajú súčasne s určenými 

meradlami uvedenými v položke 

Áno Áno 2 roky 41 

8.9 
Meradlá kvality zväzkov a 

zdrojov röntgenového žiarenia 
- po oprave 2 roky 41 



 

 Kontrola evidencie používaných určených meradiel – 10 / 4 

 

 Kontrola používaných určených meradiel -  určené meradlá 

bez platného overenia – 10 / 8 

 

 Nepoužíva určené meradlá – 10 / 2 

 

 



 Meradlo  Počet kontrolovaných  Neoverené 

 

 Neinvazívne meradlá tlaku krvi 

    - mechanické    135     7 

 Neinvazívne meradlá tlaku krvi 

    – elektromechanické   42     5 

 Teplomery – elektronické   98   14 

 Teplomery sklenené   30     1 

 Audiometre      5     1 

 Váhy na váženie pacientov  40   12 

 Váhy používané v kuchyni  26     0 

 Monitory vitálnych funkcií  92   77  

 – neinvazívne meradlo tlaku krvi 



 SMI vykonáva kontrolu zameranú na používanie určených meradiel pri 

meraniach súvisiacich s platbami a ochrane zdravia (pri príprave liekov v 

laboratóriu lekárne) – váhy s neautomatickou činnosťou triedy presnosti I a II 

používané v zdravotníctve, podľa zákona o metrológii a osobitného predpisu 

(Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 129/2012 Z. z., o požiadavkách na 

správnu lekárenskú prax) 

 Od roku 2012 bolo skontrolovaných 100 lekární z toho bolo zistené porušenie  

zákona o metrológií v 65 lekárňach. 

 Najčastejšie porušenia zákona o metrológii:  

 - nevedenie evidencie používaných určených meradiel 

 - požívanie UM bez platného overenia 

 - nepoužíva UM v prípade v ktorom je jeho používanie ustanovené (§ 8) 

 



 Vo Zvolene 27. mája 2015 


