
SLOVENSKÁ 
METROLOGICKÁ 

SPOLOČNOSŤ 
 
 

NOVÝ LEGISLATÍVNY 
RÁMEC EÚ 

O SPRÍSTUPŇOVANÍ 
MERADIEL A VÁH 

S NEAUTOMATICKOU 
ČINNOSŤOU NA 

TRHU 
 

 

 

 

 

 

Implementácia nového legislatívneho 
rámca EÚ do právneho poriadku SR 

 

 

Ing. Schreier Zbyněk, CSc.,  

Ing. Miřetinský Tomáš,  

Ing. Žadánský Roman 

ÚNMS SR 

 

 

 



Nové právne predpisy 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2005 Z. z. o meradlách 
bolo zrušené Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 145/2016 Z. z. o 

sprístupňovaní meradiel na trhu 

 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 399/1999 Z. z. ktorým sa 
ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na váhy s 

neautomatickou činnosťou bolo zrušené Nariadením vlády Slovenskej 
republiky č. 126/2016 Z. z. o sprístupňovaní váh s neautomatickou 

činnosťou na trhu 

 



Hlavné zmeny 

 Sprehľadnenie štruktúry nariadení vlády Slovenskej republiky. 

 Doplnenie pojmov nového legislatívneho rámca. 

 Detailnejšie vymedzenie povinností hospodárskych subjektov – t. j. 
výrobcov, splnomocnených zástupcov, dovozcov a distribútorov. 

 Detailnejšie vymedzenie práv a povinností notifikovaných osôb. 

 Detailnejšie vymedzenie požiadaviek na notifikované osoby. 

 Detailnejší obsah a vzor EÚ vyhlásenia o zhode. 

 

 



Predmet úpravy nových nariadení vlády SR  

 základné požiadavky,  

 postupy posudzovania zhody, 

 práva a povinnosti výrobcu, splnomocneného zástupcu, dovozcu a 
distribútora, 

 Predpoklad zhody 

 autorizácia a notifikácia orgánu posudzovania zhody,  

 práva a povinnosti notifikovanej osoby. 

 



 

 

 

 

Základné požiadavky na meradlá a požiadavky uvedené v 
prílohe vzťahujúcej sa na daný druh meradla a základné 
požiadavky na váhy s neautomatickou činnosťou sa 
nemenia! 



Povinnosti hospodárskych subjektov 

Výrobca je povinný 

 zabezpečiť pri uvedení meradiel/váh na trh, aby boli navrhnuté a vyrobené 
podľa základných požiadaviek, 

 vypracovať technickú dokumentáciu, 

 zabezpečiť posúdenie zhody, 

 vydať EÚ vyhlásenie o zhode, 

 umiestniť označenie CE a doplnkové metrologické označenie, 

 uchovávať pre orgán dohľadu počas desiatich rokov od uvedenia meradiel/váh 
na trh EÚ vyhlásenie o zhode a technickú dokumentáciu a na požiadanie ich 
sprístupniť orgánu dohľadu, 

 



 zaviesť postupy na zachovanie zhody sériovej výroby meradiel/váh s požiadavkami 
podľa tohto nariadenia vlády a zohľadniť zmeny návrhu meradiel/váh alebo 
vlastností, alebo zmeny v harmonizovanej technickej norme, normatívnom 
dokumente alebo v iných technických špecifikáciách, na základe ktorých sa 
vyhlasuje zhoda, 

 vykonať skúšky vzoriek meradiel/váh, ktoré sú sprístupnené na trhu, ak je to 
potrebné vzhľadom na funkčnosť meradla/riziká, ktoré váhy predstavujú, 

 prešetriť podnety, ktoré sa týkajú nezhody meradiel/váh s týmto nariadením vlády, 
viesť evidenciu týchto podnetov a meradiel/váh, ktoré boli spätne 
prevzaté, vzhľadom na riziká, ktoré predstavujú a informovať o tom distribútora, 

 umiestniť na meradlách/váhach označenie typu, označenie šarže, výrobné číslo 
alebo iný údaj, ktorý umožní identifikáciu,  



 uviesť na meradlách/váhach svoje obchodné meno alebo ochrannú známku a v 
štátnom jazyku sídlo, miesto podnikania alebo adresu, na ktorej ho možno 
zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo s miestom podnikania, 

 priložiť k meradlám/váham návod a pokyny na použitie, kópiu EÚ vyhlásenia o 
zhode a informácie v štátnom jazyku, ktoré sú jednoznačné a zrozumiteľné pre 
konečného používateľa, 

 bezodkladne prijať nevyhnutné nápravné opatrenie s cieľom dosiahnuť zhodu 
meradiel/váh s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády, a ak je to potrebné, 
meradlá/váhy stiahnuť z trhu alebo prevziať späť, ak sa dôvodne domnieva, že 
nespĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia vlády alebo ak mu orgán dohľadu 
uložil opatrenie, 

 



 bezodkladne informovať orgán dohľadu a orgán dohľadu členského štátu, v ktorom 
boli meradlá/váhy sprístupnené na trhu, o tom, že predstavujú riziko a uviesť 
podrobnosti najmä o ich nezhode s týmto nariadením vlády a o prijatom 
nápravnom opatrení, 

 bezodkladne poskytnúť na základe odôvodnenej žiadosti orgánu dohľadu všetky 
informácie a dokumentáciu v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe v 
štátnom jazyku potrebnú na preukázanie zhody meradiel/váh a poskytnúť 
súčinnosť orgánu dohľadu pri každom opatrení prijatom s cieľom odstrániť riziká, 
ktoré predstavujú meradlá/váhy, ktoré uviedol na trh, 

 uchovávať identifikačné údaje o hospodárskom subjekte, ktorému meradlá/váhy 
dodal, najmenej počas desiatich rokov odo dňa dodania, 

 bezodkladne sprístupniť na žiadosť orgánu dohľadu identifikačné údaje o 
hospodárskom subjekte, ktorému meradlá/váhy dodal. 

 



Povinnosti dovozcu 

Dovozca nesmie uviesť na trh meradlá/váhy, ak 

 nespĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, 

 vie alebo by mal vedieť, že nespĺňajú základné požiadavky, 

 výrobca nesplnil povinnosti   

• vypracovať technickú dokumentáciu, 

• zabezpečiť posúdenie zhody, 

• vydať EÚ vyhlásenie o zhode, 

• umiestniť označenie CE a doplnkové metrologické označenie, 

• umiestniť označenie typu, označenie šarže, výrobné číslo... 

• uviesť svoje obchodné meno alebo ochrannú známku... 

 výrobca nedodal sprievodnú dokumentáciu. 

 

 



Dovozca je povinný 

 uviesť na meradlách/váhach svoje obchodné meno alebo ochrannú známku a v štátnom 
jazyku sídlo, miesto podnikania alebo adresu, na ktorej ho možno zastihnúť, ak nie je zhodná 
so sídlom alebo s miestom podnikania, 

 zabezpečiť, aby bol spolu s meradlami/váhami dodaný návod a pokyny na použitie v štátnom 
jazyku, ktoré sú jednoznačné a zrozumiteľné pre konečného používateľa, 

 ak je to potrebné vzhľadom na funkčnosť meradla/riziká, ktoré váhy predstavujú, vykonať 
skúšky vzoriek, ktoré sú sprístupnené na trhu, 

 prešetriť podnety, ktoré sa týkajú nezhody meradiel/váh s týmto nariadením vlády, viesť 
evidenciu týchto podnetov a meradiel/váh, ktoré boli spätne prevzaté, vzhľadom na riziko, 
ktoré predstavujú a informovať o tom distribútora, 

 uchovávať pre orgán dohľadu počas desiatich rokov od uvedenia meradiel/váh na trh kópiu 
EÚ vyhlásenia o zhode a na žiadosť sprístupniť technickú dokumentáciu orgánu dohľadu. 



Povinnosti distribútora 

Distribútor nesmie sprístupniť meradlá/váhy na trhu, ak 

 nespĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, 

 vie alebo by mal vedieť, že nespĺňajú základné požiadavky, 

 výrobca nesplnil povinnosti  

• vydať EÚ vyhlásenie o zhode 

• umiestniť označenie CE a doplnkové metrologické označenie 

• umiestniť na meradle označenie typu, označenie šarže,... 

• uviesť na meradle svoje obchodné meno alebo ochrannú známku... 

• priložiť k meradlu návod a pokyny na použitie... 

 a dovozca nesplnil povinnosť 

• uviesť na meradle svoje obchodné meno alebo ochrannú známku... 

 výrobca nedodal k meradlu sprievodnú dokumentáciu meradla. 

 



Spoločné povinnosti dovozcu a distribútora 

 zabezpečiť, aby podmienky uskladnenia meradiel/váh a ich prepravy neovplyvňovali zhodu so 
základnými požiadavkami v čase, keď uskladnenie a prepravu zabezpečuje, 

 bezodkladne prijať nevyhnutné nápravné opatrenie s cieľom dosiahnuť zhodu meradiel/váh s 
požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády, a ak je to potrebné, meradlá/váhy stiahnuť z trhu 
alebo prevziať späť, ak sa dôvodne domnieva, že nespĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia 
vlády alebo ak mu orgán dohľadu uložil opatrenie, 

 bezodkladne informovať výrobcu (dovozcu), orgán dohľadu a orgán dohľadu členského štátu, 
v ktorom bol meradlá/váhy sprístupnené na trhu o tom, že predstavujú riziko a uviesť 
podrobnosti najmä o ich nezhode s týmto nariadením vlády a o prijatom nápravnom opatrení, 

 bezodkladne poskytnúť na základe odôvodnenej žiadosti orgánu dohľadu všetky informácie a 
dokumentáciu v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe v štátnom jazyku potrebné na 
preukázanie zhody meradiel/váh a poskytnúť súčinnosť orgánu dohľadu pri každom prijatom 
opatrení s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavujú meradlá/váhy, ktoré sprístupnil na trhu, 

 uchovávať identifikačné údaje o hospodárskom subjekte, ktorý mu meradlá/váhy dodal a 
ktorému meradlá/váhy dodal najmenej počas desiatich rokov odo dňa dodania, 

 bezodkladne sprístupniť na žiadosť orgánu dohľadu identifikačné údaje o hospodárskom 
subjekte, ktorý mu meradlá/váhy dodal alebo ktorému meradlá/váhy dodal. 

 



Rozšírenie povinností výrobcu na dovozcu alebo na distribútora 

Ak dovozca alebo distribútor uvedie meradlo/váhy na trh pod svojím 
obchodným menom alebo pod svojou ochrannou známkou, alebo meradlo už 
uvedené na trh upraví spôsobom, ktorý môže ovplyvniť jeho zhodu s 
požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády, vzťahujú sa na neho povinnosti 
výrobcu  

 



Predpoklad zhody 

 Ak meradlo/váhy spĺňajú požiadavky harmonizovanej technickej normy alebo jej časti, považuje 
sa za meradlo, ktoré spĺňa základné požiadavky, na ktoré sa harmonizovaná technická norma 
alebo jej časť vzťahuje (Pri váhach sa uplatňuje iba táto požiadavka). 

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/weighing-
instruments/index_en.htm 

 

 Ak meradlo spĺňa požiadavky časti normatívnych dokumentov, ktorých zoznam bol uverejnený 
v Úradnom vestníku Európskej únie, považuje sa za meradlo, ktoré spĺňa základné požiadavky, 
na ktoré sa tieto časti normatívnych dokumentov vzťahujú. 

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/measuring-
instruments/index_en.htm 

 

Aplikácia harmonizovaných noriem alebo iných technických špecifikácií zostáva dobrovoľná 
a výrobcovia si môžu slobodne vybrať ľubovoľné technické riešenie, ktoré poskytuje súlad so 

základnými požiadavkami  

 

 



EÚ vyhlásenie o zhode  

1.  Typ meradla/váh alebo meradlo/váhy (výrobok, typ, šarža alebo výrobné číslo).  

2.  Obchodné meno a sídlo alebo adresa miesta podnikania výrobcu, právna forma a identifikačné 
číslo výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu.  

3.  Vyhlásenie výrobcu o jeho výlučnej zodpovednosti za vydanie EÚ vyhlásenia o zhode.  

4.  Identifikácia meradla umožňujúca jeho vysledovateľnosť a ak je to potrebné, na identifikáciu 
meradla/váhy, môže identifikácia obsahovať jeho zobrazenie.  

5.  Vyhlásenie, že meradlo/váhy sú v zhode s požiadavkami harmonizačných právnych predpisov 
Európskej únie a tohto nariadenia vlády.  

6.  Odkazy na príslušné použité harmonizované technické normy alebo normatívne dokumenty alebo 
odkazy na iné technické špecifikácie, ktoré boli použité pri posúdení zhody meradla/váhy.  

7.  Ak je do procesu posudzovania zhody zapojená aj notifikovaná osoba uvedú sa jej identifikačné 
údaje (názov, číslo), postup posudzovania zhody a číslo certifikátu.  

 Miesto a dátum vydania.  

 Meno, priezvisko a funkciu osoby oprávnenej podpísať EÚ vyhlásenie o zhode.  

 Podpis osoby oprávnenej podpísať EÚ vyhlásenie o zhode.  

8.  Doplňujúce informácie, ak sú potrebné.  

 



Označenie CE a doplnkové metrologické označenie 

 

Označenie podľa NV 399/1999 Z. z. (2009/23/ES) platné do 19.4.2016  

 

Nové označenie podľa NV 126/2016 Z. z. (2014/31/EÚ) platné od 

20.4.2016!  



Autorizácia, notifikácia 

 Posudzovanie zhody podľa nových nariadení vlády SR môže vykonávať len orgán 
posudzovania zhody, ktorý bol autorizovaný Úradom pre normalizáciu, metrológiu a 
skúšobníctvo Slovenskej republiky na vykonávanie úloh posudzovania zhody podľa 
tohto nariadenia vlády a notifikovaný Európskej komisii a ostatným členským 
štátom podľa osobitného predpisu. 

 Notifikácia je oznámenie úradu, ktorý je notifikujúcim orgánom, Európskej komisii a 
členským štátom, že autorizovaná osoba bola rozhodnutím úradu oprávnená na 
posudzovanie zhody určených výrobkov a spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia 
vlády.  

 Autorizovaná osoba sa považuje za notifikovanú osobu a môže vykonávať činnosť 
notifikovanej osoby, keď ju Európska komisia zapíše do zoznamu notifikovaných 
osôb a pridelí jej identifikačné číslo. 

 



Prechodné ustanovenia 

 Meradlá/váhy uvedené na trh do 19. apríla 2016, ktoré spĺňa požiadavky právnych 
predpisov účinných do 19. apríla 2016, možno sprístupňovať na trhu alebo uvádzať 
do používania aj po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia vlády. 

 Certifikáty vydané podľa právnych predpisov účinných do 19. apríla 2016 zostávajú 
v platnosti až do uplynutia ich platnosti. 

 

 

 Meradlo, ktoré vyhovuje právnym predpisom účinným do 29. októbra 2006, možno 
sprístupňovať na trhu alebo uvádzať do používania na účely merania, na ktoré sa 
musí používať určené meradlo, do uplynutia platnosti schválenia typu tohto 
meradla, alebo ak schválenie typu je na neobmedzený čas, tak najneskôr do 30. 
októbra 2016.(vzťahuje sa iba na meradlá) 

 



Postupy posudzovania zhody 

MODUL A: VNÚTORNÁ KONTROLA VÝROBY 

MODUL A2:  VNÚTORNÁ KONTROLA VÝROBY A SKÚŠKY MERADLA POD DOHĽADOM V NÁHODNÝCH 
INTERVALOCH 

MODUL B:    EÚ SKÚŠKA TYPU 

MODUL C:   ZHODA S TYPOM ZALOŽENÁ NA VNÚTORNEJ KONTROLE VÝROBY 

MODUL C2: ZHODA S TYPOM ZALOŽENÁ NA VNÚTORNEJ KONTROLE VÝROBY A SKÚŠKACH MERADLA POD 
DOHĽADOM V NÁHODNÝCH INTERVALOCH 

MODUL D:  ZHODA S TYPOM ZALOŽENÁ NA ZABEZPEČENÍ KVALITY VÝROBNÉHO PROCESU 

MODUL D1: ZABEZPEČENIE KVALITY VÝROBNÉHO PROCESU  

MODUL E:  ZHODA S TYPOM ZALOŽENÁ NA ZABEZPEČENÍ KVALITY MERADLA 

MODUL E1:  ZABEZPEČENIE KVALITY VÝSTUPNEJ KONTROLY A SKÚŠANIA MERADLA 

MODUL F:  ZHODA S TYPOM ZALOŽENÁ NA OVERENÍ VÝROBKU 

MODUL F1:  ZHODA ZALOŽENÁ NA OVERENÍ VÝROBKU 

MODUL G:  ZHODA ZALOŽENÁ NA OVERENÍ JEDNOTLIVÉHO MERADLA 

MODUL H:    ZHODA ZALOŽENÁ NA ÚPLNOM ZABEZPEČENÍ KVALITY 

MODUL H1: ZHODA ZALOŽENÁ NA ÚPLNOM ZABEZPEČENÍ KVALITY A PRESKÚMANÍ NÁVRHU 

  

 



Zmeny postupov posudzovania zhody vyplývajúce z 
126/2016 Z. z. 

 ES Skúška typu – Modul B  

 Systém kvality - Modul D 

 Overenie - Modul F 

 Overenie bez skúšky typu - Modul G 

Nariadenie vlády SR 126/2015 Z. z. obsahuje nové moduly D1 a F1 – nevyžadujú 
schválenie typu. 

 Vyhlásenie o zhode bolo samostatné - súčasť každého modulu 

 Výrobca vypracuje technickú dokumentáciu, ktorá okrem iného zahŕňa 
primeranú analýzu a hodnotenie rizika! 

 

 



Modul B – EÚ skúška typu 

EÚ skúška typu (126/2016 Z. z.) 

EÚ skúšku typu možno vykonať niektorým z týchto spôsobov: 

 preskúšanie vzorky kompletných váh, ktorá reprezentuje plánovanú výrobu 
(výrobný typ), 

 posúdenie vhodnosti technického návrhu váh preskúmaním technickej 
dokumentácie a podporných dôkazov a preskúšanie vzoriek jednej podstatnej 
časti váh alebo viacerých podstatných častí váhy, ktoré reprezentujú plánovanú 
výrobu (kombinácia výrobného typu a typu návrhu), 

 posúdenie vhodnosti technického návrhu váh preskúmaním technickej 
dokumentácie a podporných dôkazov bez skúšky vzorky (typ návrhu). 

 



Akreditovaný vnútropodnikový orgán 
(145/2016 Z. z.) 

 Akreditovaný vnútropodnikový orgán je akreditovaná organizačná zložka 
podniku, ktorá môže vykonávať činnosti posudzovania zhody pre podnik, 
ktorého je súčasťou, na účely implementácie postupov  - modulu A2 a 
modulu C2. Akreditovaný vnútropodnikový orgán sa nepodieľa na návrhu, 
výrobe, dodávke, inštalácii, používaní ani oprave meradla, ktoré posudzuje. 

 

 Akreditovaný vnútropodnikový orgán sa členským štátom ani Európskej 
komisii nenotifikuje, ale informácie o jeho akreditácii poskytuje 
notifikujúcemu orgánu na jeho žiadosť podnik, ktorého súčasťou je 
akreditovaný vnútropodnikový orgán. 



ĎAKUJEM VÁM ZA POZORNOSŤ 


