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Metrologická legislatíva 

 

• Zákon č. 142/2000 Z. z. – Zákon o metrológii 
 

• Vyhláška č. 206/2000 Z. z.  – Vyhláška o zákonných meracích  

    jednotkách 
 

• Vyhláška č. 210/2000 Z. z.  – Vyhláška o meradlách a   

    metrologickej kontrole 

 

• Zákon č. 264/1999 Z. z.  – Zákon o technických požiadavkách  

    na výrobky a o posudzovaní zhody 
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Zákon č. 142/2000 Z. z. – Zákon o metrológii 

§ 1 Predmet úpravy 
 

Tento zákon na zabezpečenie jednotnosti a správnosti merania upravuje 

a) zákonné meracie jednotky, 

b) požiadavky na určené meradlá a ich metrologickú kontrolu, 

c) podmienky úradného merania, 

... 

 

§ 2 Vymedzenie niektorých pojmov 
 

Podľa tohto zákona sa rozumie 

a) meracia jednotka špecifická hodnota fyzikálnej alebo technickej veličiny, 

ktorá je definovaná a prijatá na základe dohody, s ktorou sa iné hodnoty 

veličiny toho istého druhu porovnávajú, aby sa vyjadrila ich veľkosť vo vzťahu 

k tejto špecifickej hodnote veličiny, 

 

b) Medzinárodná sústava jednotiek SI sústava meracích jednotiek prijatá a 

odporúčaná Generálnou konferenciou pre váhy a miery, ktorá je vrcholným 

orgánom Metrickej konvencie, 

... 
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§ 3 Zákonné meracie jednotky 
 

a) základné jednotky Medzinárodnej sústavy jednotiek SI (ďalej len „SI“), 

b) odvodené jednotky SI, 

c) násobky základných jednotiek SI a násobky odvodených jednotiek SI, 

... 

 

  Vyhláška č. 206/2000 Z. z. 

  Vyhláška o zákonných meracích jednotkách   

   

§ 5 Členenie meradiel 
 

Meradlá sa členia na skupiny: 

 

a) národné etalóny a ostatné etalóny, 

b) certifikované referenčné materiály a ostatné referenčné materiály, 

c) určené meradlá. 
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§ 8 Určené meradlá 
 

(1) Určené meradlá sú meradlá určené na povinnú metrologickú kontrolu alebo 

posúdenie zhody.3) 

(2) O zaradení meradla do skupiny určených meradiel rozhoduje účel jeho 

použitia a používanie 

... 

b) pri ochrane zdravia, bezpečnosti, majetku a životného prostredia, 

... 

... 

(5) Druhy určených meradiel a oblasti ich použitia ustanoví všeobecne záväzný 

právny predpis, ktorý vydá úrad.    

 

 

  Vyhláška č. 210/2000 Z. z. 

  Vyhláška o meradlách a metrologickej kontrole 
 

 
 

 

3) Zákon č. 264/1999 Z.z. – Zákon o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody 
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§ 9 Metrologická kontrola 
 

(1) Metrologická kontrola sa uskutočňuje 

 a) pred uvedením určených meradiel na trh, 

 b) počas používania určených meradiel. 

...  

(4)  Metrologická kontrola počas používania určených meradiel je následné 

overenie určených meradiel (ďalej len „následné overenie“). 



Zákon č. 142/2000 Z. z. – Zákon o metrológii 

7/17 

§ 15 Overenie určeného meradla 
 

(1) Overenie určeného meradla pozostáva zo skúšky meradla a potvrdenia jeho 

zhody so schváleným typom a s technickými požiadavkami a 

metrologickými požiadavkami na daný druh meradla. Ak daný druh meradla 

schváleniu typu nepodlieha, ide o potvrdenie jeho zhody s technickými 

požiadavkami a metrologickými požiadavkami na daný druh meradla. 

... 

(7) Čas platnosti overenia jednotlivých druhov určených meradiel ustanoví 

všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad. 

(8) Metódy skúšania pri overovaní na jednotlivé druhy určených meradiel 

ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad. 

 

  Vyhláška č. 210/2000 Z. z. 

  Vyhláška o meradlách a metrologickej kontrole 
 

§ 16 Prvotné overenie 
 

§ 17 Následné overenie 
 

§ 19 Používanie určených meradiel 
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§ 1 Definície základných jednotiek Medzinárodnej sústavy jednotiek SI  
 

§ 2 Odvodené jednotky SI, spôsob tvorby odvodených jednotiek SI a 

násobkov jednotiek SI 
 ... 

 (2) Odvodené jednotky SI môžu byť vyjadrené osobitnými názvami a 

symbolmi. Odvodené jednotky SI, pri ktorých možno používať osobitný 

názov a symbol, sú uvedené v prílohe č. 1. Tieto názvy a symboly možno 

používať aj pri tvorbe ďalších odvodených jednotiek SI. 
 

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 206/2000 Z. z.: 
 

 

 

 

 

Veličina  Odvodená jednotka Vyjadrenie 

Názov Symbol 
v iných 

 jednotkách SI 

v základných 

jednotkách 

SI 

Aktivita (rádionuklidu) becquerel Bq s-1 

Absorbovaná dávka,... gray Gy J · kg-1 m2 · s-2 

Dávkový ekvivalent sievert Sv J · kg-1 m2 · s-2 



Vyhláška č. 210/2000 Z. z. – Meradlá 

9/17 

§ 3 Druhy určených meradiel 
  

 (1) Druhy určených meradiel, oblasti ich použitia, podrobnosti o spôsobe 

ich metrologickej kontroly alebo posúdenia zhody1) a čas platnosti overenia 

jednotlivých druhov určených meradiel sú uvedené v prílohe č. 1. 

 

 

 Príloha č. 1 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.: 

 Druhy určených meradiel 
 

 ... 

 8. VELIČINY ATÓMOVEJ A JADROVEJ FYZIKY 
 

 

 

 

 
1) Zákon č. 264/1999 Z. z. – Zákon o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody 
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Druhy určených meradiel: 8. VELIČINY ATÓMOVEJ A JADROVEJ FYZIKY 

Položka Druh meradla - odbor merania 
Schválenie 

typu 
Prvotné 

overenie 

Čas 

platnosti 

overenia 1) 

Príloha 

číslo 

Meradlá uvedené v položkách 8.2, 8.3, 8.4 a 8.9 podliehajú pred uvedením na trh alebo do používania posúdeniu zhody podľa 

osobitného predpisu13) a počas používania následnému overeniu. Po oprave podliehajú prvotnému overeniu. 

8.1 

Meradlá na kontrolu dodržiavania prevádzkových limitov a na kontrolu referenčných úrovní aktivity a 

objemovej aktivity z výpustí jadrových zariadení, zo zariadení na ťažbu alebo úpravu rádioaktívnych 

surovín, spracovanie alebo aplikáciu rádioaktívnych materiálov a z úpravní rádioaktívneho odpadu a 

na stanovenie radiačnej záťaže z výpustí 3) 

áno áno 2 roky 43 19) 

8.2 
Meradlá aktivity diagnostických a terapeutických 

preparátov aplikovaných pacientom in vivo 3), 4) 
- 

po oprave 
14) 

1 rok 43 19) 

8.3 
Meradlá používané na určenie terapeuticky 

absorbovaných dávok ionizujúceho žiarenia 

aplikovaných pacientom 3), 4) 
- 

po oprave 
14) 

1 rok 41 19) 

8.4 Meradlá vnútornej rádioaktívnej kontaminácie osôb 3), 4) - po oprave 14) 2 roky 43 19) 

8.5 
Meradlá objemovej aktivity radónu 222 vo vzduchu a vo vode a ekvivalentnej objemovej aktivity radónu 

222 vo vzduchu 3) 
nie áno 1 rok 43 19) 

8.6 Zostavy na meranie dozimetrických veličín používané v osobnej dozimetrii 3) áno áno 1 rok 41 19) 

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 3) 
áno áno 2 roky 41 19), 43 19) 

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 8.6 3) 
áno áno 2 roky 41 19) 

8.9 
Meradlá kvality zväzkov a zdrojov röntgenového 

žiarenia 3),4) 
- 

po oprave 
14) 

2 roky 41 19) 

8.10 Stacionárne meradlá používané na vyhľadávanie skrytej rádioaktivity v osobnej a nákladnej preprave nie áno 2 roky 43 19)  

1)   Ak pri schválení typu meradla alebo pri certifikácii typu meradla nebol určený iný čas platnosti overenia. 

3)   Meradlá používané pri meraniach vyplývajúcich z osobitných predpisov, pri úradných meraniach, prípadne 

vyžadované štátnou správou. 

4)   Meradlá používané pri diagnostike a plánovaní terapie, súvisiace s priamym ohrozením zdravia a života pacienta. 
14) § 9 ods. 4 zákona č. 264/1999 Z. z. 

19) Overenie podľa technických noriem. 
 

 



Príloha č. 41 a č. 43 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.:  
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Vymedzenie meradiel, ich charakteristika a spôsob ich metrologickej kontroly 

 

Príloha č. 41 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.  
 

 MERADLÁ DOZIMETRICKÝCH VELIČÍN IONIZUJÚCEHO ŽIARENIA 

 (pol. 8.3 a 8.9) 

 

Príloha č. 43 k vyhláške č. 210/2000 Z. z. 
 

 MERADLÁ AKTIVITY RÁDIONUKLIDOV (pol. 8.2) 

 

Spoločné ustanovenia: 
 

- Meradlá spĺňajú technické požiadavky a metrologické požiadavky, ktorých 

podrobnosti sú uvedené v príslušných slovenských technických normách. 
 

- Meradlá podliehajú pred uvedením na trh alebo do používania posúdeniu 

zhody podľa osobitného predpisu. (Zákon č. 264/1999 Z. z.) 
 

-  Meradlá podliehajú počas ich používania ako určené meradlá následnému 

overeniu. 
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Zákon č. 264/1999 Z. z. – Zákon o technických 

požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody 

Ionizujúce žiarenie - Medzera v legislatíve? 

 

Kontrolná otázka: 

Je terapeutický dozimeter na obrázku MERADLO 

alebo ZDRAVOTNÍCKA POMÔCKA S MERACOU 

FUNKCIOU kategórie IIa resp. IIb ? 

 

 

 

    

    
   Zdroj obr.: www.ptw.de 
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Zákon č. 264/1999 Z. z. – Zákon o technických 

požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody 

 
Zákon č. 142/2000 Z. z.:  - určené meradlo pri ochrane zdravia 
 

 Vyhláška č. 210/2000 Z. z.: 
 

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.: 

  Druhy určených meradiel 

  8. VELIČINY ATÓMOVEJ A JADROVEJ FYZIKY 
 

   Položky 8.2, 8.3, 8.9 

1) Podliehajú pred uvedením na trh alebo do používania 

posúdeniu zhody podľa osobitného predpisu 

2) Prvotné overenie po oprave 

3) Následné overenie podľa technických noriem s intervalom 1 

resp. 2 roky 
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Zákon č. 264/1999 Z. z. – Zákon o technických 

požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody 

 
Zákon č. 264/1999 Z. z.  -  36 „kategórií výrobkov“ 
 

- Meradlá – NV 294/2005 Z z.  
 Meradlá položiek 8.2, 8.3, 8.9 prílohy č.1 vyhlášky 

č. 210/2000 Z. z. 

 

 

- Zdravotnícke pomôcky – NV 582/2008 Z. z. 

Meradlá položiek 8.2, 8.3, 8.9 prílohy č.1 vyhlášky 

č. 210/2000 Z. z. 

 (jediná zmienka o monitorovacích komorách pre 

 riadenie resp. spätnú väzbu urýchľovačov resp. RTG 

 prístrojov) 
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Pohľad metrológa na ionizujúce žiarenie v 

zdravotníctve 

NV 340/2006 Z. z. – o ochrane zdravia osôb pred nepriaznivými 

účinkami ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení 
 

 - §8 ods. (3) ...vedenie záznamov o veľkosti ožiarenia... 
 

 - §10 ods. (5) Prevádzkovateľ musí zabezpečiť  nevyhnutné 

 dozimetrické merania... 
 

 - §10 ods. (16) Rádioterapeutické zariadenia sa nesmú  používať bez 

 zodpovedajúceho dozimetrického vybavenia na meranie veľkosti 

 ožiarenia pacienta a bez funkčného zariadenia... 
 

  - §10 ods. (17) Pracoviská s rádioterapeutickými zariadeniami musia 

 mať potrebné dozimetrické prístroje  a príslušenstvo na overovanie 

 vlastností zdrojov  ionizujúceho žiarenia a technické vybavenie a 

 príslušenstvo na plánovanie terapie ... 
 

  Nerieši metrologickú kontrolu meradiel 
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Pohľad metrológa na ionizujúce žiarenie v 

zdravotníctve 

Zákon č. 355/2007 Z.z. – o ochrane, podpore a rozvoji verejného 

zdravia 

 - NV 345/2006 Z.z. 

 - ďalšie NV a vyhlášky k Z355/2007 
 

  Neriešia metrologickú kontrolu meradiel 
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Momentálny stav v SR 

- Posúdenie zhody: SMU nevykonáva 
- SMU vykonáva len pre meradlá 

- TSU Piešťany vykonáva pre zdravotnícke 

pomôcky 

 

- Prvotné overenie: SMU vykonáva 

- Pol. 8.2 podľa STN EN 61303:2002 

 (odvolanie na IEC 61145:1992) 

- Pol. 8.3 podľa STN EN 60731:2012 

- Pol. 8.9 podľa STN EN 61674:2013 a  

 STN EN 61676:2004 s dodatkom STN 

EN 61676/A1:2009 
 

- Následné overenie: SMU vykonáva (rovnako ako prvotné ov.) 

 

 



Témy na diskusiu 

- Základná otázka, či a kedy zaradiť tieto meradlá medzi 

určené? 

 

- Jednoznačné zatriedenie týchto meradiel resp. 

zdravotníckych pomôcok s meracou funkciou. 

 

- Čo robiť s prípadnými novými meradlami? Čomu sa 

vyvarovať pri zaobstarávaní. 

 


