ZÁMER SLOVENSKÉHO METROLOGICKÉHO INŠPEKTORÁTU
PRI VYKONÁVANÍ KONTROLNEJ ČINNOSTI

Hlavné okruhy kontroly

Hlavné dôvody prečo je dôležité
uvedené kontroly vykonávať?

Kontroly podľa koncepcie štátnej politiky technickej normalizácie, metrológie, kvality
a posudzovania zhody

Kontroly z hľadiska určovania ceny pri
priamom predaji: napr. v obchodoch
hmotnosť naváženého tovaru, v
reštauráciách objem nalievaných nápojov

Kontroly pri meraní, ktoré súvisí s platbami,
ochranou zdravia, bezpečnosti a majetku
alebo životného prostredia

Kontroly v obchodných vzťahoch: množstvo
spotrebovanej studenej a teplej úžitkovej
vody, tepla, elektriny, plynu, množstvo
načerpaných pohonných hmôt a celý rad
ďalších meraní

Kontroly z pohľadu ochrany zdravia, napr.
meranie tlaku krvi, vyšetrenie sluchu,
príprava liekov v lekárňach

Kontroly dodržiavania povinností a
podmienok pri výkone registrovanej činnosti
(dodržiavanie zákonných povinností
vyplývajúcich zo zákona o metrológií)

Používaním určeného meradla bez platného
overenia pri meraní, ktoré súvisí s platbami, nie
sú zaručené správne výsledky meraní, a tým
môže byť spôsobená majetková ujma
spotrebiteľovi, a tiež môže dôjsť k
neoprávnenému ekonomickému prospechu zo
strany podnikateľa. Spotrebiteľ môže byť
ukrátený na predanom množstve vo vzťahu k
účtovanej cene.
Používaním určených meradiel bez platného
overenia nie sú zaručené správne výsledky
meraní, a tým je ohrozená nielen bezpečnosť
cestnej premávky, zákonom chránený majetok a
zdravie, ale môže dôjsť dokonca k ohrozeniu
života.
Používaním určených meradiel, pri meraní,
ktoré súvisia s platbami bez platného overenia,
nie sú zaručené správne výsledky meraní, a tým
môže byť spôsobená majetková ujma
odberateľovi/spotrebiteľovi.
Odberateľ/spotrebiteľ môže byť ukrátený na
odobratom množstve vo vzťahu k účtovanej
cene.
Používaním určeného meradla bez platného
overenia pri meraní, ktoré súvisí s platbami,
ochranou zdravia, diagnostikou a plánovaním
terapie nie sú zaručené správne výsledky
meraní, čím by mohlo dôjsť najmä k nesprávnej
diagnostike a v nadväznosti na to k zanedbaniu
liečby pacienta a tým aj následnej nesprávnej
aplikácie liečby. Takéto konanie môže ohroziť
zdravie pacienta, pričom je nepochybné, že
takýmto situáciám je potrebné predchádzať
dodržiavaním zákonom stanovených povinností.
Uvedených prípadoch môže ísť aj o meranie
súvisiace s platbami v súvislosti s verejným
zdravotným poistením.
Neplnením povinností registrovanej osoby tým,
že nevykonáva činnosť, ktorá je predmetom
registrácie, s odbornou starostlivosťou podľa
rozhodnutia o registrácii, konkrétne tým, že
nezabezpečí určené meradlá po vykonanej
montáži alebo oprave, čím je možné
neoprávnené zasahovanie do určeného meradla
nie sú zaručené správne výsledky meraní, a tým

Kontrola dodržiavania povinností a
podmienok pri výkone autorizovanej
činnosti overovania UM a úradného merania
(Dodržiavanie zákonných povinností
vyplývajúcich zo zákona o metrológií)

môže byť spôsobená majetková ujma
spotrebiteľovi, a tiež môže dôjsť
k neoprávnenému ekonomickému prospechu.
Neplnenie povinnosti autorizovanej osoby môže
mať vplyv na kvalitu meraní a vykonávaných
overení, pričom je nepochybné, že takýmto
situáciám je potrebné predchádzať dodržiavaním
zákonom stanovených povinností.

Kontroly zhody skutočného obsahu s menovitým množstvom v spotrebiteľských
baleniach

Neoznačené spotrebiteľské balenia

Označené spotrebiteľské balenia

Pri neoznačených spotrebiteľských baleniach so
zápornou chybou spotrebiteľského balenia
väčšou, ako je dovolená záporná chyba môže
byť reálne spôsobená majetková ujma
spotrebiteľovi.
Uvedením označeného spotrebiteľského balenia
na trh bez registrácie dochádza k zavádzaniu
spotrebiteľa a môže dôjsť k majetkovej ujme
spotrebiteľa, nakoľko označené spotrebiteľské
balenie bez registrácie nezaručuje splnenie
prísnejších podmienok a požiadaviek, ktoré musí
toto označené spotrebiteľské balenie spĺňať, na
rozdiel od neoznačeného spotrebiteľského
balenia.

Kontroly v oblastiach, kde sa meranie nevykonáva určeným meradlom, ale povinne
kalibrovaným meradlom

Kontroly zamerané na skladovanie potravín
(hypermarkety, supermarkety a logistické
centrá pre distribúciu potravín) a na
skladovanie liekov (veľkí distribútori liekov
a liečiv).

Nepoužívaním povinne kalibrovaného meradla
pri meraní vlhkosti a/alebo teploty pri
skladovaní potravín a zároveň používaním
povinne kalibrovaných meradiel bez dokladu o
kalibrácii, ktoré subjekt používa pri meraniach
sa nezaručuje zdravotná nezávadnosť a
bezpečnosť skladovaných potravín a/alebo
pripravovaných pokrmov, a tým môže byť
ohrozené zdravie spotrebiteľov.

Kontroly nad meradlami uvádzanými na trh

Kontroly nad meradlami uvádzanými na trh

Uvedením určeného výrobku na trh, ktorý by sa
nepovažoval za určené meradlo, ktoré je možné
používať pri meraniach na účely použitia podľa
§ 11 ods. 1 zákona o metrológii, by mohla byť
spôsobená škoda spotrebiteľovi, a to tak, že
spotrebiteľ (používateľ určeného meradla) by
bol uvedený do omylu, že používa určený
výrobok, ktorý spĺňa všetky potrebné náležitosti.

