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Identifikácia organizácie 
 
�

Názov:  Slovenský metrologický inšpektorát 
 
Sídlo:  Štefanovi�ova 3, 811 04   Bratislava 
 
I�O:  30 814 502 
 
DI�:  2020918075 
 
Zria�ovate�:       Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej           
                                         republiky 
 
Forma hospodárenia: rozpo�tová organizácia 
 
Riadite�:  Ing. Alfonz Cocher 
 
Kontakt:  Tel/fax 02/5262 2722 alebo 02/5262 2723 
  e-mail: smi@normoff.gov.sk 
   
 
Pracoviská:  B r a t i s l a v a , Štefanovi�ova 3, 811 04 
       Tel/fax: 02/5262 2722 (2723), e-mail: stefan.dudas@normoff.gov.sk  
 
  N i t r a , Kme�kova �. 3, 949 01 
  Tel/fax: 037/6522 360, e-mail: jana.slovakova@smi.sk 
 

   B a n s k á   B y s t r i c a , Trieda SNP 75, 974 01  
  Tel/fax: 048/4151 042, e-mail: katarina.sokolova@smi.sk 
 
   K o š i c e , Moyzesova 18, 040 01   
   Tel/fax: 055/6786 248, e-mail: gabriela.leskova@smi.sk  
     
Hlavná �innos�: metrologický dozor a doh�ad 
  
  
  

Slovenský metrologický inšpektorát (�alej len „inšpektorát“) bol zriadený Úradom pre 
normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (�alej len „Úrad“) pod�a § 28 
zákona NR SR �. 567/1992 Zb. o rozpo�tových pravidlách Slovenskej republiky v znení 
zákona NR SR �. 159/1993 Z. z. a zákona NR SR �. 325/1993 Z. z. zria�ovacou listinou 
�. 365/93 d�a 30. decembra 1993 ako štátna rozpo�tová organizácia so sídlom v Bratislave. 
Slovenský metrologický inšpektorát  je v zmysle § 30  zákona �. 142/2000 Z. z. o metrológii 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (�alej len „zákon 
o metrológii“) orgánom štátnej správy pre oblas� metrológie. 
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Poslaním inšpektorátu je významne sa podie�a� na zabezpe�ení jednotnosti a správnosti 
meraní v Slovenskej republike. Svojou �innos�ou inšpektorát zabezpe�uje predovšetkým 
ochranu verejného záujmu, ochranu oprávnených záujmov obyvate�ov, v neposlednom rade 
i ochranu podnikate�ských subjektov, ktorí svoju �innos� vykonávajú zodpovedne.  

Najdôležitejšou �innos�ou inšpektorátu je štátny metrologický dozor – kontrola nad 
plnením ustanovení zákona �. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (�alej len „zákon o metrológii“).  

Kontroluje dodržiavanie povinností orgánmi štátnej správy, výrobcami a dovozcami 
ur�ených meradiel, servisnými organizáciami, používate�mi ur�ených meradiel, baliar�ami 
a dovozcami spotrebite�sky balených výrobkov so zámerom naplni� ciele tohto zákona.  

Inšpektorát ako orgán štátnej správy pre výkon metrologického dozoru sú�asne plní 
funkciu orgánu trhového doh�adu v oblasti meradiel uvádzaných na trh pod�a zákona  
�. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (�alej len „zákon o posudzovaní zhody“).  

 
Okrem kontrolnej �innosti dôležitou sú�as�ou inšpektorátu je správne konanie. Inšpektorát 

ako správny orgán postupuje v konaní v súlade so Správnym poriadkom. Je povinný chráni� 
záujmy štátu a spolo�nosti, práva a záujmy fyzických a právnických osôb a dôsledne 
vyžadova� plnenie ich povinností. �alšou dôležitou sú�as�ou �innosti inšpektorátu je 
vybavovanie podnetov a s�ažností ob�anov ako i vybavovanie postúpení od iných orgánov 
štátnej správy za oblas� metrológie.  

�innos� inšpektorátu, t.j. jeho kontrolná �innos� a riešenie podnetov a s�ažností v zna�nej 
miere ochra�uje spotrebite�a nielen z h�adiska ur�ovania ceny pri priamom predaji (napr. 
v obchodoch hmotnos� naváženého tovaru, v reštauráciách objem nalievaných nápojov), 
v obchodných vz�ahoch (množstvo spotrebovanej studenej a teplej úžitkovej vody, tepla, 
elektriny, plynu, množstvo na�erpaných pohonných hmôt a celý rad �alších meraní), ale aj 
z poh�adu ochrany zdravia (napr. meranie tlaku krvi, vyšetrenie sluchu, príprava liekov 
v lekár�ach). Kontrolná �innos� má vplyv aj na ochranu životného prostredia (merania pri 
množstve vypúš�aných odpadových vôd), bezpe�nos� a ochranu zdravia pri práci (používanie 
tachografov v nákladných motorových vozidlách a v autobusoch).  
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�Výkon kontroly – štátny metrologický dozor tvoril najdôležitejšiu �as� �innosti 

inšpektorátu. Jeho zameranie sa odvíja od stanoveného ro�ného po�tu kontrol a je ur�ené na 
pravidelných štvr�ro�ných poradách zamestnancov inšpektorátu na základe analýz výsledkov 
za uplynulé obdobie a skúseností inšpektorov. Zameranie kontrolnej �innosti je následne  
zapracované do týždenných plánov vypracovaných pracoviskami inšpektorátu.  

V 1. polroku 2009 bol štátny metrologický dozor zameraný najmä na kontrolu plnenia 
povinností používate�ov ur�ených meradiel, kontrolu registrovaných a autorizovaných osôb, 
kontrolu zhody skuto�ného obsahu s menovitým množstvom v spotrebite�sky balených 
výrobkoch, používanie kalibrovaných meradiel a plnenie povinností používate�mi ur�ených 
meradiel v súvislosti s prechodom na euro. 

 
V priebehu 1. polroka 2009 bolo celkove vykonaných 664 kontrol, pri ktorých bolo v 481 

prípadoch (72,44 %) zistené porušenie zákona o metrológii alebo zákona o posudzovaní 
zhody.  

Preh�ad o kontrolách vykonaných jednotlivými pracoviskami je v tabu�ke �. 1. 
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Kontroly v 1. polroku 2009 
 

Tabu�ka �.1 

 
  

Plnenie stanovených cie�ov znázor�uje nasledujúca tabu�ka �. 2. 
 
 

Preh�ad o plnení plánu kontrolnej �innosti v 1. polroku 2009 
 

Tabu�ka �. 2 

KONTROLY PLÁN       
na rok 2009 

SKUTO�NOS� 
k 30.6.2009 % PLNENIA 

pod�a Koncepcie štátnej politiky 
technickej normalizácie, metrológie, 
kvality a posudzovania zhody 

700 452 64,57 

zhody skuto�ného obsahu 
s menovitým množstvom 
v spotrebite�sky balených výrobkoch 

250 160 64,00 

v oblastiach, kde sa meranie 
nevykonáva ur�eným meradlom ale 
kalibrovaným meradlom 

100 52 52,00 

SPOLU 1 050 664 63,24 

 
 
Nasledujúce tabu�ky �. 3, 4 a 5 znázor�ujú preh�ady o plnení jednotlivých cie�ov pod�a 

pracovísk inšpektorátu. 
 
 

Preh�ad o plnení cie�a �. 1 – Kontroly pod�a koncepcie štátnej politiky technickej 
normalizácie, metrológie, kvality a posudzovania zhody 

 
���������	�
 

Pracovisko Po�et 
kontrol 

Po�et zistení 
porušenia Pomer v % 

Bratislava 144 115 79,86 
Nitra 80 75 93,75 
Banská Bystrica 157 136 86,62 
Košice 71 65 91,55 

SPOLU 452 391 86,50 

Pracovisko 
Po�et kontrol so 

zistením porušenia 
zákona 

Po�et kontrol bez 
zistenia porušenia 

zákona 
Spolu 

Pomer porušenia 
k vykonaným 
kontrolám v % 

Bratislava 154 59 213 72,30 
Nitra 79 19 98 80,61 
Banská Bystrica 161 58 219 73,52 
Košice 87 47 134 64,93 
Celkom 481 183 664 72,44 



 5 

Naj�astejšie porušenie povinností bolo zistené pri používaní ur�ených meradiel, najmä ich 
používanie bez platného overenia, používanie bez náležitého technického stavu v súvislosti 
s prechodom na euro, resp. ich nepoužívanie v prípadoch, kedy je ich používanie ustanovené 
zákonom o metrológii. �alším �astým porušením bolo nevedenie evidencie používaných 
ur�ených meradiel v zmysle § 19 ods. 2 písm. e) zákona o metrológii, porušovanie povinností 
registrovanými osobami. 

V rámci tohto cie�a boli vykonané kontroly na prestavenie a používanie ur�ených meradiel 
– váh s neautomatickou �innos�ou, výdajných stojanov pohonných hmôt a taxametrov 
v súvislosti s prechodom na euro.  Najvä�šie nedostatky boli zistené pri výkone taxislužby – 
pri 29 kontrolách až v 27 prípadoch bolo zistené porušenie povinností (93,10 %). Vo ve�kej 
miere sa nedostatky vyskytovali aj pri váhach – vykonaných 198 kontrol, pri�om v 154 
prípadoch bolo zistené porušenie povinností (77,78 %). Inšpektori vykonali aj 44 kontrol 
výdajných stojanov pohonných hmôt, pri ktorých ani v jednom prípade neboli zistené 
nedostatky. 

 
  

Preh�ad o plnení cie�a �. 2 – Kontroly zhody skuto�ného obsahu s menovitým 
množstvom v spotrebite�sky balených výrobkoch (SBV) 

 
Tabu�ka �. 4 

Pracovisko Po�et 
kontrol 

Po�et zistení 
porušenia Pomer v % 

Bratislava 38 8 21,05 
Nitra 14 3 21,43 
Banská Bystrica 56 19 33,93 
Košice 52 11 21,15 

SPOLU 160 41 25,63 

 
Porušenie metrologických kritérií nevyhovujúcich balení bolo zistené najmä pri 

kozmetických, �istiacich a hygienických potrebách, pri semenách, krmivách pre zvieratá 
a z potravinárskeho sortimentu pri múke.  

 
 

Preh�ad o plnení cie�a �. 3 – Kontroly používania kalibrovaných meradiel 
v oblastiach, kde sa meranie nevykonáva ur�eným meradlom 

 
Tabu�ka �. 5 

Pracovisko Po�et 
kontrol 

Po�et zistení 
porušenia Pomer v % 

Bratislava 31 31 100,00 
Nitra 4 1 25,00 
Banská Bystrica 6 6 100,00 
Košice 11 11 100,00 

SPOLU 52 49 94,23 

 
 
Nedostatky boli zistené najmä pri skladovaní a preprave potravín (teplota a vlhkos�) vo 

výrobných a obchodných prevádzkach a v zariadeniach spolo�ného stravovania (reštaurácie, 
školské jedálne).  
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Inšpektorát pokra�oval v kontrolách registrovaných osôb na opravu a montáž ur�ených 
meradiel a na balenie a dovoz ozna�eného spotrebite�ského balenia. V sledovanom polroku 
bolo skontrolovaných 23 registrovaných osôb. Za závažné zistenie možno považova�, že u 12 
(52,17 %) zistili inšpektori neplnenie podmienok registrácie. Medzi naj�astejšie patrili 
nenahlásenie zmien podmienok, za ktorých sa registrácia vykonala alebo zodpovedný 
zástupca nevlastnil platný doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie. V prípade zistenia 
závažných nedostatkov inšpektorát podal Úradu návrh na zrušenie registrácie.  

Inšpektorát pokra�oval aj v plnení úlohy vykona� kontrolu autorizovaných osôb na 
overovanie ur�ených meradiel a na výkon úradného merania tak, aby plnenie podmienok 
autorizácie bolo kontrolované najmenej raz za tri roky u každej z nich. Bolo skontrolovaných 
21 autorizovaných osôb na overovanie ur�ených meradiel alebo úradné meranie, pri�om u 5 
(23,81%) bolo zistené porušenie zákona (neuzatvorenie poistenia, nenahlásenie zmien). 
U jednej autorizovanej osoby inšpektori skontrolovali 7 metrologických pracovísk. Rovnako 
ako pri registrovaných osobách aj v prípade zistenia závažných nedostatkov u autorizovaných 
osôb inšpektorát podal návrh na zrušenie autorizácie.  V  tabu�ke �. 6 je uvedený preh�ad 
kontrol autorizovaných osôb a registrovaných osôb. 

 
 

Kontroly autorizovaných osôb a registrovaných osôb v 1. polroku 2009 
         

Tabu�ka �. 6              

 Pracovisko 
Bratislava 

Pracovisko 
Nitra 

Pracovisko 
Banská 
Bystrica 

Pracovisko 
Košice Spolu 

Autorizované osoby 8 3 6 4 21 

Registrované osoby 6 6 6 5 23 

 
 

������	�������	�
 
Za porušenie, resp. nedodržanie povinností ustanovených v zákone o metrológii bolo v 1. 

polroku 2009 inšpektorátom pod�a správneho poriadku za�atých 252 správnych konaní.  
Inšpektorát v tomto polroku  vydal v prvostup�ovom konaní spolu 201 rozhodnutí, z toho 

183 rozhodnutí o uložení pokuty, 10 rozhodnutí o zastavení konania a 8 rozhodnutí v rámci 
odvolacieho konania. Právoplatnos� nadobudlo 148 rozhodnutí (vrátane rozhodnutí vydaných 
v roku 2008) v celkovej sume  80 710,29 €. �alej v 1. polroku 2009 uložil na mieste 144 
blokových pokút v sume 19 372,58 €.  

Na základe vydaných rozhodnutí o uložení pokuty (proti uloženiu blokovej pokuty 
a rozhodnutiu o zastavení konania nie je možnos� poda� odvolanie) bolo kontrolovanými 
osobami podaných 53 odvolaní, �o predstavuje 26,37 % z po�tu vydaných rozhodnutí. 
V rámci autoremedúry bolo riešených 8 odvolaní, vo všetkých 8 prípadoch inšpektorát znížil 
sumu uloženej pokuty. Odvolací orgán rozhodol o 12 odvolaniach (vrátane odvolaní podaných 
koncom roka 2008), v 8 prípadoch zamietol odvolanie kontrolovanej osoby a potvrdil 
rozhodnutie inšpektorátu, v troch prípadoch znížil výšku pokuty a v jednom prípade zrušil 
rozhodnutie a vec vrátil inšpektorátu na nové prejednanie a rozhodnutie.  

 
Preh�ad o za�atých správnych konaniach, vydaných rozhodnutiach je uvedený v tabu�ke  

�. 7. 
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Preh�ad o správnom konaní v 1. polroku 2009 
 

              Tabu�ka �. 7 
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Na zabezpe�enie jednotného postupu a podmienok pri ukladaní blokových pokút vydal 
riadite� inšpektorátu Internú smernicu ako i dodatok k vnútornému predpisu pre vedenie 
ú�tovníctva, obeh ú�tovných dokladov a pokladni�né operácie. 

K 30. júnu 2009 bolo uložených 144 blokových pokút v celkovej výške 19 372,58 €, �o 
predstavuje priemer na jednu blokovú pokutu 134,53 €. Preh�ad o blokových pokutách 
poskytuje tabu�ky �. 8. 

 
 

Preh�ad o blokových pokutách 
 

Tabu�ka �. 8 

 

Pracovisko 
Bratislava 

Pracovisko 
Nitra 

Pracovisko 
Banská 
Bystrica 

Pracovisko 
Košice SPOLU 

Po�et blokových 
pokút 34 12 72 26 144 

V sume v € 4 588  1 630 10 074,58 3 080 19 372,58 

Priemer 134,94 135,83 139,92 118,46 134,53 

 

Po�et za�atých SK 252 

Po�et vydaných rozhodnutí (vrátane 
autoremedúr) 201 

Po�et právoplatných rozhodnutí 148 

          z toho zastavení 10 
Suma právoplatne uložených pokút (vrátane 
BP) v € 80 710,29 

          z toho uhradené 37 272,32 

Po�et podaných odvolaní 53 

Po�et II. stup�. rozhodnutí o odvolaní 12 

         z toho: zníženie pokuty 3 

                    zrušenie rozhodnutia 0 
                    vrátené na nové rozhodnutie 1 
                    zamietnutie odvolania 8 

Po�et autoremedúr 8 

          z toho: zníženie pokuty 8 

                      zrušenie rozhodnutia 0 
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Inšpektorát pri vymáhaní právoplatne uložených pokút spolupracoval so štyrmi súdnymi 
exekútormi, z toho s dvomi aktívne. Podal 50 návrhov na vykonanie exekúcie v celkovej sume 
34 465,03 €.  Z týchto prípadov v exeku�nom konaní bolo uhradených 4 659,04 €, z toho: 

� poh�adávky                   4 496,63 € 
� úroky z omeškania           162,41 € 

V sledovanom roku boli uzneseniami Okresných súdov zastavené šes� exeku�ných 
konaní. Z toho dve z dôvodu uplynutia lehoty na vymoženie uloženej povinnosti, tri z dôvodu 
neprípustnosti exekúcie a jedna z dôvodu úmrtia povinného pred podaním návrhu na 
vykonanie exekúcie.  
 

 
����"�	��������#���������������	����$�����
 

V 1. polroku 2009 na inšpektorát prišlo 52 postúpení od iných orgánov štátnej správy, 
ktoré inšpektori preverili a v 44 prípadoch bolo potvrdené porušenie zákona o metrológii. 
Postúpenia sa týkali používania neoverených váh, drevených metrov, taxametrov a výdajných 
stojanov pohonných hmôt. V tomto období preverili a vykonali 26 kontrol na základe podnetov 
od ob�anov, z ktorých 11 bolo opodstatnených. Najviac podnetov sa týkalo správnosti 
merania spotreby vody, �alšie spotreby plynu, elektrickej energie, výdajných stojanov 
pohonných hmôt a jeden aj nedodržania množstva v spotrebite�ky balenom výrobku.  

 
 
�

Hospodárenie 
�

%����	��
 
Finan�né prostriedky zo štátneho rozpo�tu pridelené na rok 2009 boli v prvom polroku 

použité na hlavnú �innos� organizácie – kontrolnú �innos� a na �innosti, ktoré s �ou súvisia. 
Vzh�adom na charakter �innosti inšpektorát nekalkuluje náklady na jednotlivé úlohy a ani ich 
takto nesleduje. Náklady sú sledované pod�a rozpo�tovej klasifikácie na jednotlivé položky 
a podpoložky štátneho rozpo�tu.  

V rámci programovej štruktúry Programu 082 – Štátna správa v oblasti technickej 
normalizácie, metrológie, kvality a posudzovania zhody sa podie�a na riešení prvku 0820202 – 
Metrologický dozor a kontrola, kde pre rok 2009 mu boli stanovené ciele a merate�né 
ukazovatele - celkom vykona� 850 kontrol, z toho: 

- vykona� 700 kontrol v oblastiach pod�a Koncepcie štátnej politiky technickej 
normalizácie, metrológie, kvality a posudzovania zhody, 

- vykona� 250 kontrol zhody skuto�ného obsahu s menovitým množstvom v spotrebite�sky 
balených výrobkoch, 

- vykona� 100 kontrol v oblastiach, kde sa meranie nevykonáva ur�eným meradlom ale 
kalibrovaným meradlom. 

Na splnenie stanovených cie�ov boli inšpektorátu pridelené rozpo�tové prostriedky vo 
výške 348 815 €.  

Príjmy štátneho rozpo�tu boli rozpisom záväzných úloh inšpektorátu stanovené vo výške 
164 011 €. Za porušenie zákona o metrológii inšpektorát ukladá pokuty, ktoré sú príjmom 
štátneho rozpo�tu a �alšou zložkou príjmov sú iné príjmy, ktoré vzniknú z �innosti 
inšpektorátu. 

V 1. polroku nebolo realizované žiadne rozpo�tové opatrenie, ktorým by sa upravoval 
schválený rozpo�et inšpektorátu. 
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Z prideleného objemu finan�ných prostriedkov 348 815 € (v tom bežné výdavky v sume 
333 878 € a kapitálové výdavky v sume 14 937 €) inšpektorát vy�erpal 125 635,80 €, �o 
predstavuje 36,02 % (v sume �erpanie nie sú zahrnuté mzdy a povinné odvody z miezd za 
mesiac jún).  

Kapitálové prostriedky pridelené na rok 2009 neboli v 1. polroku �erpané. 
 
 
 

Preh�ad �erpania bežných výdavkov v 1. polroku 2009 (v €) 
 
Tabu�ka �. 9 

Položka, podpoložka 
ekonomickej klasifikácie 

Schválený 
rozpo�et 

 
�erpanie 
rozpo�tu 

 

 
% 

�erpania 
 

610 mzdy, platy a OOV 149 142 54 026 36,22 

620 odvody do poist. fondov 52 125 18 357 35,22 

630 tovary a �alšie služby 131 449 53 072 40,37 

631 cestovné náhrady 9 958 4 011 40,28 

632 energie, voda a komunikácie 8 962 4 543 50,69 

633 materiál a služby 17 891 3 953 22,09 

634 dopravné 18 257 8 228 45,07 

635 rutinná a štandardná údržba 2 490 39 1,57 

636 nájomné 13 278 1 748 13,16 

637 ostatné tovary a služby 60 613 30 550 50,40 

640 bežné transfery 1 162 180 15,49 

6    bežné výdavky 333 878 125 636 37,63 

 
 
Z uvedenej tabu�ky na jednej strane rezultuje vysoký nárast dvoch položiek a to energií, 

vody a komunikácie a ostatných tovarov a služieb. Vyššie výdavky na položke 632 súvisia 
s pres�ahovaním pracovísk inšpektorátu do nových priestorov a potrebou zabezpe�enia 
internetového spojenia zakúpením mobilných modemov. Vyššie �erpanie ostatných tovarov 
a služieb súvisí s vyšším po�tom vykonaných kontrol množstva v spotrebite�sky balených 
výrobkoch. Ich meranie bolo vykonávané akreditovaným laboratóriom nako�ko inšpektorát na 
túto �innos� nemá potrebné personálne obsadenie a priestorové vybavenie.  Na druhej strane 
bolo nízke �erpanie nájomného a prostriedkov na údržbu. Pri údržbe boli realizované len 
nevyhnutné práce. Pri nájomnom dôvodom je úhrada nájomného za II. štvr�rok a v jednom 
prípade aj za celý 1. polrok v mesiaci júl.  

 
 
��'(���
 
 Za porušenie zákona o metrológii a zákona o posudzovaní zhody inšpektorát ukladá 
pokuty, ktoré sú príjmom štátneho rozpo�tu a �alšou zložkou príjmov sú iné príjmy, ktoré 
vzniknú z �innosti inšpektorátu. Na rok 2009 mu boli príjmy predpísané vo výške 164 011 €. 
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 V 1. polroku 2009 príjmy z �innosti inšpektorátu predstavovali výšku 85 818,95 €, �o 
predstavuje 52,33 % stanoveného záväzného ukazovate�a. Najpodstatnejšiu �as� tvoria 
príjmy z pokút a úrokov vo výške 83 949,78 €. Zostávajúcu �as� príjmov tvorili vratky 
z minulých období (1 869,15 €). 

 
 
��#)�������
  

Inšpektorátu vznikajú poh�adávky z právoplatne uložených pokút. K 30.6.2009 
predstavovali výšku 209 407,73 €. 

 
 

Preh�ad o poh�adávkach k 30.6.2006 v € 
 

Tabu�ka �. 10 

 Po�iato�ný stav 
k 1.1.2009 

Kone�ný 
stav k 30.6.2009 

 z pokút uložených v roku  2000 464,70 464,70 

 2001 6 611,62 5 
971,13 

                                                2002 14 338,51 14 139,36 

   2003 26 690,29 26 690,22 

                                                      2004                             48 429,05 46 869,04 

                                                      2005                                2 634,07 2 539,29 

                                                      2006 14 309,01 13 785,37 

                                                      2007 68 418,59 55 139,36 

                                                      2008 30 264,26 19 378,87 

                                                      2009 0 24 430,39 

spolu 212 160,10 209 407,73 

 
 
Poh�adávky po lehote splatnosti vyššej ako 180 dní sú na vymáhaní prostredníctvom 

súdnych exekútorov. 
 

�
�	�������	��������
 

Pod�a zákona �. 312/2001 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov vykonávajú 
zamestnanci inšpektorátu svoju �innos� v rámci štátnej služby.  

Inšpektorátu na rok 2009 bol stav zamestnancov stanovený na po�et 16 tak ako spred 
dvoch rokov (v roku 2008 bol znížený tento po�et o dvoch zamestnancov). S touto 
skuto�nos�ou súvisel najdôležitejší cie� – uskuto�ni� výberové konania na obsadenie 
novovzniknutých dvoch pracovných miest. Výberové konania sa uskuto�nili v mesiaci marec 
s úspešným výsledkom. 

Výkon štátneho metrologického dozoru kladie stále vyššie nároky nielen na inšpektorov 
ale aj na ostatných zamestnancov. Hlavným zámerom preto zostáva zvyšovanie 
a prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov s cie�om dosahovania požadovaných výsledkov pri 
plnení poslania inšpektorátu. Politika vzdelávania a rozvoja pracovníkov je preto ve�mi 
dôležitá sú�as� inšpektorátu. Riadi sa ekonomickými možnos�ami a personálnymi potrebami.  
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Hlavným cie�om inšpektorátu v personálnej oblasti na�alej však zostáva dosiahnutie 
stabilizácie zamestnancov. 

V priebehu 1. polroka pracovali štyri pracoviská inšpektorátu so sídlom v Bratislave 
(3 inšpektori), v Nitre (2 inšpektori), v Banskej Bystrici (4 inšpektori) a v Košiciach 
(2 inšpektori) s výkonom práce na celom území Slovenskej republiky a riadite�stvo 
inšpektorátu so sídlom v Bratislave (5 zamestnancov).  

 
 
 

*�+��������������
 

Z dôvodu pres�ahovania sa do nových priestorov v poslednom štvr�roku roka 2008 
inšpektorát postupne prechádzal na nový informa�ný systém. V 1. polroku 2009 spustil aj 
novú internetovú stránku inšpektorátu, ktorá je postupne dop��aná o požadované údaje 
a dokumenty. 

 
 

������������������������������������������	����������
 

V prvom polroku 2009 sa inšpektori zú�astnili troch spolo�ných akcií s inými orgánmi štátnej 
správy: 

1. Kontrola v spolupráci s dvomi Pohotovostnými motorizovanými jednotkami KR PZ 
v Nitre so zameraním na používanie taxametrov vozidiel taxislužby v no�ných hodinách 
zo d�a z 26.6.2009 na 27.6.2009 – zistené porušenie povinností ustanovených 
v zákone o metrológii. 

2. Kontrola v spolupráci s Colným úradom Nitra pri vykonávaní da�ového dozoru na 
�erpacej stanici pohonných hmôt v Šali, kde zárove� vykonali kontroly meracích zostáv 
na kvapaliny okrem vody – nezistené porušenie ustanovení zákona o metrológii. 

3. D�a 30.6.2009 sa inšpektori zú�astnili spolo�nej kontroly so Slovenskou obchodnou 
inšpekciou, ktorá bola zameraná na správnos� merania a ú�tovania poplatku za 
parkovacie služby na troch prevádzkach – neboli zistené nedostatky.  


