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Vysvetlenie niektorých pojmov 

 
Určené meradlo je meradlo určené na povinnú metrologickú kontrolu alebo posúdenie zhody.1) 
O zaradení meradla do skupiny určených meradiel rozhoduje účel jeho použitia a používanie napr.  
pri meraniach v obchodných vzťahoch, na určovanie ceny pri priamom predaji verejnosti, na účely 
výpočtu cla, taríf, daní pokút, poistenia, pri ochrane zdravia, bezpečnosti, majetku a životného 
prostredia, pri príprave spotrebiteľsky balených výrobkov. 

Používateľom určeného meradla orgán verejnej moci, podnikateľ alebo iná osoba, ktorá používa 
určené meradlo alebo hodnotu indikovanú určeným meradlom pri meraní, ktoré súvisí s platbami, pri 
ochrane zdravia, bezpečnosti, majetku alebo životného prostredia, pri príprave spotrebiteľského 
balenia, v inej oblasti verejného života, kde môže vzniknúť konfliktný záujem na výsledku merania alebo 
kde nesprávny výsledok merania môže poškodiť záujem fyzickej osoby, právnickej osoby alebo 
verejnosti alebo ak tak ustanovujú osobitné predpisy. 

Povinne kalibrovaným meradlom meradlo alebo určený výrobok1) určený na povinnú kalibráciu. 

Ostatné meradlá sú meradlá, ktoré nie sú národným etalónom, ostatným etalónom, certifikovaným 
referenčným materiálom, ostatným referenčným materiálom, určeným meradlom a povinne 
kalibrovaným meradlom.  

Posúdenie zhody je zisťovanie, či skutočné vlastnosti určeného meradla zodpovedajú ustanoveným 
technickým požiadavkám na určené meradlo. Zisťovanie sa vykonáva príslušným stanoveným 
postupom posudzovania zhody. 

Uvedením meradla na trh okamih, keď meradlo prvýkrát prechádza odplatne alebo bezodplatne z 
etapy výroby alebo dovozu do etapy distribúcie alebo do etapy používania a je určené pre potreby iných 
osôb alebo pre vlastnú potrebu. 

Metrologická kontrola sa uskutočňuje pred uvedením meradla na trh (schválenie typu a prvotné 
overenie alebo posúdenie zhody) a počas jeho používania (následné overenie). Metrologickú kontrolu 
vykonáva ústav alebo určená organizácia a vo vymedzenom rozsahu metrologickú kontrolu vykonávajú 
aj podnikatelia alebo autorizované osoby. 

Overovacia značka je značka potvrdzujúca, že meradlo vyhovelo pri overení. Overenie meradla 
pozostáva zo skúšky meradla a potvrdenia jeho zhody so schváleným typom a s technickými 
a metrologickými požiadavkami. 

Zabezpečovacia značka je značka určená na zabezpečenie určeného meradla proti neoprávnenému 
zásahu do určeného meradla, ktorý môže ovplyvniť jeho metrologické charakteristiky. 

Dočasná zabezpečovacia značka opravára zabezpečovacia značka určená na potvrdenie, že sa 
určené meradlo v čase od ukončenia opravy do jeho overenia môže používať. 
Zabezpečovacia značka opravára značka určená na zabezpečenie určeného meradla proti 
neoprávanému zásahu do určeného meradla, ktorý môže ovplyvniť jeho metrologické charakteristiky po 
oprave určeného meradla. 

Zabezpečovacou značkou montážnika značka určená na zabezpečenie určeného meradla proti 
neoprávnenej demontáži určeného meradla alebo jeho časti po vykonanej montáži určeného meradla. 
Spotrebiteľským balením celok, ktorý pozostáva z výrobku a zo samostatného obalu, do ktorého je 
výrobok zabalený. 

Výrobok v spotrebiteľskom balení je spotrebiteľsky balený, ak je vložený do obalu bez prítomnosti 
spotrebiteľa, pričom množstvo výrobku obsiahnutého v obale má určenú a na obale vyznačenú 

                                                      
1) do 31.3.2018 § 12 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov 
    od 1.4.2018 § 22 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku  

na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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hodnotu, ktorá zodpovedá vopred zvolenej menovitej hodnote, a nemôže byť zmenené bez otvorenia 
obalu alebo bez jeho viditeľného porušenia. 

Označené spotrebiteľské balenie spotrebiteľské balenie, ktoré spĺňa požiadavky podľa tohto zákona a 
je označené značkou „e“. Označiť spotrebiteľské balenie značkou „e“ môže baliareň alebo dovozca len 
ak spĺňa požiadavky zákona o metrológii. 

Neoznačené spotrebiteľské balenie spotrebiteľské balenie, ktoré spĺňa požiadavky podľa tohto 
zákona a nie je označené značkou „e“. 

Uvedením spotrebiteľského balenia na trh okamih, keď spotrebiteľské balenie prvýkrát prechádza 
odplatne alebo bezodplatne z etapy balenia alebo z etapy dovozu do etapy distribúcie. 

Metrologickým dozorom dozor nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona. 
Autorizácia je udelenie oprávnenia podnikateľovi alebo inej právnickej osobe na výkon overovania 
určeného meradla alebo výkon úradného merania. 

Autorizovaná osoba je podnikateľ alebo iná právnická osoba vykonávajúca overovanie určených 
meradiel alebo úradné meranie na základe oprávnenia (rozhodnutia o autorizácii) udeleného Úradom 
pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. 

Registrovaná osoba je podnikateľ, ktorého predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených 
meradiel alebo balenie alebo dovoz označených spotrebiteľských balení, ktorému bolo Úradom pre 
normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vydané rozhodnutie o registrácii na 
základe jeho prihlášky. 
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1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE 
 
 
Názov:    Slovenský metrologický inšpektorát 
 
Sídlo:    Geologická 1, 821 06 Bratislava (do 30.4.2019) 
    Karloveská 63, 841 04 Bratislava (od 1.5.2019) 
 
IČO:    30 814 502 
 
DIČ:    2020918075 
 
Kontakt:    Tel. 02/4020 3670 a 02/4020 3675 
    e-mail: smi@smi.sk 
 
Zriaďovateľ:   Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej     
                                             republiky 
 
Forma hospodárenia:    rozpočtová organizácia 
 
Hlavná činnosť:    metrologický dozor a dohľad nad trhom v oblasti meradiel 
 
 
Riaditeľ:    Ing. Peter Kadlec  
 
Vedúci pracoviska Bratislava:  Ing. Pavol Šuster 
Vedúci pracoviska Nitra:   Ing. Jana Slováková 
Vedúci pracoviska Banská Bystrica: Ing. Katarína Sokolová 
Vedúci pracoviska Košice:   Ing. Gabriela Lešková 
 
  
 
Slovenský metrologický inšpektorát (ďalej len „inšpektorát“) je rozpočtová organizácia. Podľa § 5 ods. 2 
zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 
o metrológii“) je inšpektorát je orgánom metrologického dozoru. Inšpektorát vykonáva dozor nad 
plnením povinnosti orgánu verejnej moci, podnikateľa, inej právnickej osoby alebo inej fyzickej osoby 
(ďalej len „dozorovaná osoba“) podľa tohto zákona. Inšpektorát plní aj funkciu orgánu dohľadu pre 
oblasť meradiel podľa zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného 
výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní zhody“). 
Inšpektorát riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva predseda Úradu 
pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.  

mailto:smi@smi.sk
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1.1. Organizačná štruktúra 
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2. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE 
 

2.1. Poslanie 
Poslaním inšpektorátu je významnou mierou sa podieľať na zabezpečení jednotnosti a správnosti 
merania v Slovenskej republike. Svojou činnosťou inšpektorát zabezpečuje predovšetkým ochranu 
verejného záujmu, ochranu oprávnených záujmov fyzických a právnických osôb, v neposlednom rade  
i ochranu podnikateľských subjektov, ktorí svoju činnosť vykonávajú zodpovedne.  

Najdôležitejšou činnosťou inšpektorátu je metrologický dozor – kontrola nad plnením ustanovení zákona 
o metrológii. Inšpektorát kontroluje dodržiavanie povinností orgánmi štátnej správy, výrobcami a 
dovozcami určených meradiel, servisnými organizáciami, používateľmi určených meradiel povinne 
kalibrovaných meradiel, baliarňami a dovozcami spotrebiteľských balení s cieľom naplniť ciele zákona o 
metrológii.  

Inšpektorát ako orgán štátnej správy pre výkon metrologického dozoru súčasne plní funkciu orgánu 
trhového dohľadu v oblasti meradiel uvádzaných na trh podľa zákona o posudzovaní zhody.  

V nadväznosti na výkon metrologického dozoru a jeho zistenia je nevyhnutne dôležitou súčasťou 
činnosti inšpektorátu správne konanie. Inšpektorát ako správny orgán postupuje v konaní v zmysle 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len 
,,správny poriadok“). Je povinný chrániť záujmy štátu a spoločnosti, práva a záujmy fyzických 
a právnických osôb a dôsledne vyžadovať plnenie ich povinností.  

Ďalšou dôležitou súčasťou činnosti inšpektorátu je vybavovanie podnetov a sťažností občanov, ako 
i vybavovanie vecí postúpených od iných orgánov štátnej správy v oblasti metrológie. Činnosť 
inšpektorátu, t. j. jeho kontrolná činnosť a riešenie podnetov a sťažností v značnej miere ochraňuje 
spotrebiteľa, nielen z hľadiska určovania ceny pri priamom predaji (napr. v obchodoch hmotnosť 
naváženého tovaru, v reštauráciách objem nalievaných nápojov a hmotnosť predávaných jedál), 
v obchodných vzťahoch (množstvo spotrebovanej studenej a teplej úžitkovej vody, tepla, elektriny, 
plynu, množstvo načerpaných pohonných hmôt a celý rad ďalších meraní), ale aj z pohľadu ochrany 
zdravia (napr. meranie tlaku krvi, vyšetrenie sluchu, príprava liekov v lekárňach). Kontrolná činnosť má 
vplyv aj na ochranu životného prostredia (merania pri množstve vypúšťaných odpadových vôd), 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (používanie tachografov – záznamových zariadení v cestnej 
doprave v nákladných motorových vozidlách a v autobusoch).  

 

2.2. Strednodobý výhľad organizácie  
Činnosť inšpektorátu v strednodobom výhľade sa upriami na splnenie týchto úloh: 

 zabezpečovanie kvalitného a kvalifikovaného plnenia úloh a cieľov vyplývajúcich z jeho hlavnej 
činnosti a poslania, 

 udržanie si stupňa dôveryhodnosti a spoľahlivosti vo vzťahu k partnerom a verejnosti, 

 vytváranie priaznivého pracovného prostredia a zabezpečovanie stabilizácie a rozvoj 
zamestnancov, 

 spracovanie nových metodických postupov v zmysle novej platnej metrologickej legislatívy a 
vyškolenie inšpektorov,  

 aktívnu spoluprácu s organizáciami rezortu, s ostatnými orgánmi štátnej správy,  
s organizáciami z oblasti metrológie a autorizovanými osobami, 

 rozvíjanie spolupráce s orgánmi verejnej správy v oblasti spoločných kontrol, 

 zlepšenie medializácie činnosti a s tým súvisiace prezentovanie výsledkov svojej činnosti verejnosti 
so zameraním na zvyšovanie povedomia o metrológii, 

 zmena  a zlepšenie priestorových a technických podmienok inšpektorátu, 

 zvýšenie efektivity v oblasti vymáhania pohľadávok a s tým súvisiace znižovanie stavu pohľadávok, 
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 vytvorenie databázy a mapy dozorovaných subjektov pre zlepšenie a zefektívnenie výkonu 
metrologického dozoru, 

 implementácia systému manažérstva kvality s označením STN EN ISO 9001 a systému 
protikorupčného manažérstva podľa normy ISO 37001, 

 aktívne zapojenie  do systému ICSMS v súlade s článkom Nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady č. 765/2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti 
s uvádzaním výrobkov na trh (meradiel) a následná realizácia odberu vzoriek meradiel uvádzaných 
na trh v SR  a zároveň  zabezpečenie  ich následného  skúšania a/alebo expertízy. 

V strednodobom výhľade sa kontrolná činnosť inšpektorátu zameria na: 

 metrologický dozor v oblasti používania určených a povinne kalibrovaných meradiel najmä 
v zdravotníctve, potravinárstve, obchodoch, zariadeniach spoločného stravovania, správcovských 
spoločnostiach, čerpacích staniciach, pneuservisoch, poľnohospodárstve v oblasti odberu 
podzemných, povrchových a odpadových vôd,  

 kontrolu meradiel uvedených na trh podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 145/2016  
Z. z. o sprístupňovaní meradiel na trhu a Nariadenia vlády č. 582/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú 
podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zdravotníckych 
pomôcok (s meracou funkciou), 

 kontrolu zhody skutočného obsahu s menovitým množstvom v označených a neoznačených 
spotrebiteľských belaniach, 

 kontrolu autorizovaných osôb tak, aby bol u každej autorizovanej osoby vykonaný metrologický 
dozor minimálne raz za tri roky, 

 kontrolu registrovaných osôb.  
 

2.3. Personálne plány  
Stav zamestnancov bol pre rok 2019 stanovený na počet 22, čo predstavovalo rovnaký stav  
ako v roku 2018. Inšpektorát si uvedomuje potrebu neustáleho vzdelávania a odborného rastu svojich 
zamestnancov, a preto hlavným zámerom preto zostáva zvyšovanie a prehlbovanie kvalifikácie 
zamestnancov s cieľom dosahovania požadovaných výsledkov pri plnení poslania a cieľov inšpektorátu.  
 

 

2.4. Plánované použitie finančných prostriedkov  
Plánovaný rozpočet výdavkov na rok 2019 je vo výške 544 719,- €, čo predstavuje o 77 434,- € viac ako 
v roku 2018. Z tohto objemu finančných prostriedkov sú plánované kapitálové výdavky vo výške 11 000 
€. Všetky príjmy z činnosti inšpektorátu sú príjmom štátneho rozpočtu. Na rok 2019 má inšpektorát 
stanovené príjmy vo výške 200 000,- €. Finančné prostriedky inšpektorát plánuje použiť najmä na 
zabezpečenie a realizáciu stanovených cieľov - počtu kontrol v rámci bežného chodu organizácie. 

 
3. ČINNOSŤ ORGANIZÁCIE 
 
Hlavnou činnosťou inšpektorátu v zmysle § 33 ods. 3 zákona o metrológii je dozor nad plnením 
povinnosti orgánu verejnej moci, podnikateľa, inej právnickej osoby alebo inej fyzickej osoby (ďalej len 
„dozorovaná osoba“) podľa zákona o metrológii a v zmysle § 26 písm. e) zákona o posudzovaní zhody 
vykonáva dohľad nad sprístupňovaním určeného výrobku na trhu podľa základných požiadaviek  
a požiadaviek ustanovených týmto zákonom alebo technickým predpisom z oblasti posudzovania 
zhody, nad dodržiavaním povinností hospodárskeho subjektu ustanovených týmto zákonom alebo 
technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody. Inšpektorát kontroluje u dozorovaných osôb 
dodržiavanie 

 používania zákonnej meracej jednotky a inej meracej jednotky a ich symbolov, 

 povinností používateľa určeného meradla alebo povinností používateľa povinne kalibrovaného 
meradla,  



9 

 povinností výrobcu alebo dovozcu určeného meradla pred jeho uvedením na trh, 

 požiadaviek, povinností, rozsahu a úrovne metrologických činností vykonávaných ústavom, určenou 
organizáciou alebo autorizovanou osobou,  

 požiadaviek, povinností, rozsahu a úrovne metrologických činností vykonávaných registrovanou 
osobou v rámci predmetu činnosti jej registrácie,  

 technických požiadaviek a metrologických požiadaviek na určené meradlo podľa schváleného typu, 
ak určené meradlo podlieha schváleniu typu a na určený výrobok podľa osobitných predpisov, 

 povinností prevádzkovateľa baliarne spotrebiteľského balenia a dovozcu spotrebiteľského balenia,  

 povinností výrobcu fľaše ako odmernej nádoby alebo dovozcu fľaše ako odmernej nádoby, 

 požiadaviek na spotrebiteľské balenie a fľašu ako odmernú nádob. 

Inšpektorát ďalej tiež: 

 skúša alebo dá vyskúšať ústavu alebo určenej organizácii určené meradlo, spotrebiteľské balenie 
alebo fľašu ako odmernú nádobu odobratú na účely metrologického dozoru, 

 skúša protokolárne odobraté určené meradlá a spotrebiteľské balenie, 

 kontroluje, či na určené meradlá uvedené na trh podľa zákona o posudzovaní zhody bolo vydané 
prehlásenie o zhode a sú označené značkou zhody,  

 kontroluje, či vlastnosti určených výrobkov uvedených na trh a spôsob posudzovania zhody 
zodpovedajú určeným podmienkam vydaného vyhlásenia o zhode, 

 kontroluje, či sú značky zhody použité oprávnene a či sú nezmenené alebo nefalšované, 

 spolupracuje s orgánmi štátnej správy, autorizovanými a registrovanými osobami, výrobcami 
a dovozcami určených meradiel, servisnými organizáciami, používateľmi meradiel, výrobcami 
a dovozcami spotrebiteľských balení pri zabezpečení jednotnosti a správnosti meraní v SR, ktoré 
majú podstatný vplyv pri ochrane spotrebiteľa, 

 ukladá pokuty v blokovom a v správnom konaní za zistenie porušenia ustanovení zákona 
o metrológii, ktoré odôvodňujú uloženie pokuty podľa § 55 ods. 1 až 3 zákona o metrológii. 

Inšpektorát pri prezentácii svojej činnosti a poznatkov z nej spolupracuje s organizáciami verejného 
sektora a médiami a pripravuje príspevky na odborné akcie. Zapája sa aj do procesu vzdelávania 
metrologickej verejnosti a zvyšovania metrologického povedomia formou prezentácie výsledkov svojej 
činnosti na odborných akciách. 
 

 
3.1. Metrologický dozor – výkon kontroly 

Výkon kontroly – metrologický dozor tvorí najdôležitejšiu časť činnosti inšpektorátu. Jeho zameranie sa 
odvíja od stanoveného ročného počtu kontrol a je určené na poradách zamestnancov inšpektorátu na 
základe analýz výsledkov za uplynulé obdobie a skúseností inšpektorov. Zameranie kontrolnej činnosti 
je následne zapracované do týždenných plánov vypracovaných pracoviskami inšpektorátu.  

V roku 2018 bol metrologický dozor zameraný najmä na kontrolu plnenia povinností používateľov 
určených meradiel, a to v bežne kontrolovaných resp. dozorovaných  oblastiach, pri používaní určených 
meradiel používaných v potravinárskych prevádzkach (napr. potraviny, reštaurácie), ďalej určených 
meradiel používaných pri ochrane zdravia bezpečnosti, majetku a životného prostredia pri výkone 
činností v autoservisoch a pneuservisoch, ako aj v rôznych špecifických oblastiach, napr. pri výrobe  
a spracovaní liehu - výrobné podniky (liehovary a pálenice) meranie na účely výpočtu cla a spotrebnej 
dane), pri prevádzkovaní autodopravy, pri potravinárskom priemysle, pri odberoch podzemných  
a povrchových vôd a pri vypúšťaní odpadových vôd - ochrana životného prostredia a ochrana 
prírodného bohatstva. Ďalej bol metrologický dozor aj vzhľadom na rozšírené pridané kompetencie 
zameraný v značnej miere na kontrolu v oblasti povinne kalibrovaných  meradiel. Ďalšou oblasťou 
výkonu metrologického dozoru v roku 2018 tvorili boli kontroly autorizovaných a registrovaných osôb  



10 

a v neposlednom rade bola tiež kontrolovaná zhoda skutočného obsahu s menovitým množstvom 
v spotrebiteľských baleniach a v označených spotrebiteľských baleniach. 

O vykonanom metrologickom dozore je spísaný je protokol o výsledku metrologického dozoru, 
vypracovaný v zmysle § 54 ods. 2 písm. d) zákona o metrológii. Pri zistenom porušení je v protokole 
uvedené označenie porušeného ustanovenia zákona o metrológii s uvedením času trvania 
protiprávneho konania a s označením kontrolovaných meradiel, ak boli zistené, uložené nápravné 
opatrenia, ak boli zistené nedostatky alebo porušenia tohto zákona a čas zistenia porušenia zákona 
o metrológii. V priebehu roka 2018 bolo celkove vykonaných 1 413 kontrol, pri ktorých bolo v 724 
prípadoch (51,23 %) zistené porušenie zákona o metrológii. Prehľad o kontrolách vykonaných 
jednotlivými pracoviskami v roku 2018 je v Tabuľke č. 1. 
 

Tabuľka č.1: Kontroly v roku 2018 

Pracovisko 
Počet kontrol 
so zistením 

porušenia zákona 

Počet kontrol 
bez zistenia 

porušenia zákona 
Spolu 

Pomer porušenia 
k vykonaným 
kontrolám v % 

Bratislava 203 170 373 54,42 

Nitra 101 210 311 32,47 

Banská Bystrica 201 103 304 66,11 

Košice 219 206 425 51,52 

Celkom 724 689 1413 51,23 
 

V rámci programovej štruktúry Programu 082 – Štátna správa v oblasti technickej normalizácie, 
metrológie, kvality a posudzovania zhody sa podieľa na riešení prvku 0820202 – Metrologický dozor 
a kontrola, kde mu boli pre rok 2018 stanovené ciele a merateľné ukazovatele:  

1. vykonať 800 kontrol v oblastiach podľa Koncepcie štátnej politiky technickej normalizácie, 
metrológie, kvality a posudzovania zhody, 

2. vykonať 180 kontrol zhody skutočného obsahu s menovitým množstvom v spotrebiteľských 
baleniach, 

3. vykonať 210 kontrol v oblastiach, kde sa meranie nevykonáva určeným meradlom ale povinne 
kalibrovaným meradlom.  

4. vykonať 10 kontrol nad meradlami uvádzanými na trh. 
Plnenie stanovených cieľov znázorňuje nasledujúca Tabuľka č. 2. 
 

Tabuľka č. 2: Prehľad o plnení plánu kontrolnej činnosti v roku 2018 

KONTROLY PLÁN SKUTOČNOSŤ % PLNENIA 

podľa Koncepcie štátnej politiky technickej 
normalizácie, metrológie, kvality a posudzovania 
zhody 

800 975 121,88 

zhody skutočného obsahu s menovitým množstvom 
v spotrebiteľských baleniach 

180 188 104,44 

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

210 233 131,42 

kontroly nad meradlami uvádzanými na trh 10 10 110,95 

SPOLU 1200 1413 117,75 
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Ako vyplýva z Tabuľky č. 2, inšpektorát si splnil plánovanú úlohu, vykonať v hodnotenom roku spolu  
1 200 kontrol.  
 
1.1.  

1.1.  
1.  
2.  
3.  

3.1.  
3.1.1.  Kontroly v rámci Koncepcie štátnej politiky technickej normalizácie, metrológie, kvality 

a posudzovania zhody 

V roku 2018 inšpektorát vykonal 975 kontrol podľa Koncepcie štátnej politiky technickej normalizácie, 
metrológie, kvality a posudzovania zhody (ďalej len "Koncepcia"), pričom mal v rámci daného roka pre 
výkon kontrol v rámci Koncepcie stanovený počet 800 kontrol.  
Inšpektorát v danej oblasti z celkového počtu 975 vykonaných kontrol zistil porušenie zákona  
o metrológii celkovo v 478 prípadoch, čo predstavuje z celkového počtu kontrol 49,03 %.  
Nasledovná Tabuľka č. 3 podrobnejšie zobrazuje členenie kontrol v rámci Koncepcie v členení podľa 
jednotlivých pracovísk počet kontrol so zistením porušenia zákona o metrológii, počet kontrol bez 
zistenia porušenia zákona o metrológii, celkový počet kontrol a pomer porušenia k vykonaným 
kontrolám.  
 

Tabuľka č. 3: Členenie kontrol v rámci Koncepcie jednotlivými pracoviskami v roku 2018 

Pracovisko 
Počet kontrol 
so zistením 

porušenia zákona 

Počet kontrol 
bez zistenia 

porušenia zákona 
Spolu 

Pomer porušenia 
k vykonaným 
kontrolám v % 

Bratislava 126 137 263 47,91% 

Nitra 58 139 197 29,44% 

Banská Bystrica 143 59 202 70,79% 

Košice 151 162 313 48,24% 

Celkom 478 497 975 49,03% 

Vývoj počtu kontrol s porušením zákona a vývoj počtu kontrol bez porušenia zákona v rokoch 2014 až 
2018 graficky zobrazuje Graf č. 1. 
 
Graf č. 1: Grafický vývoj počtu kontrol v rámci Koncepcie so zistením a bez zistenia porušenia zákona o metrológii za roky 
2014 až 2018. 
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Kontroly podľa Koncepcie boli v zmysle príkazu riaditeľa rámcovo zamerané na kontrolu určených 
meradiel v jednotlivých špecifických oblastiach, kontrolu správneho používania zákonných meracích 
jednotiek a iných meracích jednotiek a ich symbolov a na kontrolu dodržiavania povinností a podmienok 
pri výkone autorizovanej činnosti overovania určených meradiel a úradného merania a kontrolu 
dodržiavania povinností a podmienok pri výkone registrovanej činnosti. 
Kontroly používaných určených meradiel boli rámcovo zamerané v nasledovných oblastiach: 

- pri rozpočítaní nákladov v spojitosti s užívaním bytov a nebytových priestorov, 
- pri predaji palív (PHM benzín/nafta) kontrola náležitostí platného overenia a kontrola technického 

stavu meradiel použitím meracích vozidiel pri dodržaní ustanovenia § 16 ods. 7 zákona  
o metrológii, 

- pri odberoch podzemných a povrchových vôd a pri vypúšťaní odpadových vôd - ochrana životného 
prostredia a ochrana prírodného bohatstva Slovenskej republiky, 

- v zdravotníctve najmä pri poskytovaní ambulantnej zdravotnej starostlivosti (nie nemocnice) 
a v lekárňach, 

- pri priamom predaji spotrebiteľovi v obchodných reťazcoch, v zariadeniach spoločného stravovania 
a pri predaji priemyselného tovaru, 

- pri prevádzkovaní autodopravy, 
- pri potravinárskom priemysle, najmä v pivovarníctve, 
- pri výkupe a spracovaní druhotných surovín a odpadov, 
- pri ťažbe a predaji kameňa/kameniva a štrku, 
- gastronomické zariadenia a zariadenia spoločného stravovania (potraviny a reštaurácie). 

Kontrolám dodržiavania povinností a podmienok pri výkone autorizovanej činnosti a kontrolám 
dodržiavania povinností a podmienok pri výkone registrovanej činnosti sa podrobnejšie venujú 
nasledovné kapitoly. 

 
3.1.2.  Kontroly autorizovaných osôb  

V roku 2018 inšpektorát pokračoval aj v úlohe vykonávať kontroly autorizovaných osôb na overovanie 
určených meradiel a na výkon úradného merania tak, aby plnenie podmienok autorizácie bolo 
kontrolované najmenej raz za tri roky u každej z nich. Bolo skontrolovaných 17 autorizovaných osôb  
na overovanie určených meradiel a úradné meranie, pričom v prípade 7 osôb (41,18 %) bolo zistené 
porušenie zákona (viď. Tabuľka č. 4). Porušenia ustanovení zákona o metrológii v prípade kontrol 
autorizovaných osôb sa týkali toho, že autorizované osoby nemali vytvorený (fungujúci)  
a dokumentovaný systém práce, v rámci ktorého to bolo najmä nedodržanie stanovenej doby 
rekalibrácie etalónov, resp. doby overenia určených meradiel, nezamestnávali zodpovedného zástupcu 



13 

s platným dokladom o spôsobilosti v oblasti metrológie alebo nepožiadali úrad o schválenie zmeny 
podmienok, na základe ktorých boli autorizované. 
 
Tabuľka č. 4: Prehľad o počte kontrol autorizovaných osôb vykonaných v roku 2018 jednotlivými pracoviskami a pomer 
porušenia zákona  

Pracovisko 
Počet kontrol 
so zistením 

porušenia zákona 

Počet kontrol 
bez zistenia 

porušenia zákona 
Spolu 

Pomer porušenia 
k vykonaným 
kontrolám v % 

Bratislava 0 0 0 0,00% 

Nitra 1 6 7 14,29% 

Banská Bystrica 2 2 4 50,00% 

Košice 4 2 6 66,67% 

Celkom 7 10 17 41,18% 

 
3.1.3.  Kontroly registrovaných osôb 
Inšpektorát vykonával v roku 2018 aj kontroly dodržiavania povinností u registrovaných osôb 
a registračných požiadaviek, ktorých predmetom činnosti je oprava a montáž určených meradiel. V roku 
2018 bolo vykonaných 35 kontrol u registrovaných osôb. Za závažné zistenie sa dá považovať fakt, že 
v prípade 32 registrovaných osôb (teda 91,431 %) zistili inšpektori neplnenie registračných požiadaviek. 
Medzi porušenie zákona o metrológii zo strany registrovaných osôb patrilo, že zástupca registrovanej 
osoby nevlastnil platný doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie.  
Tabuľka č.5: Prehľad o počte kontrol registrovaných osôb vykonaných v roku 2018 jednotlivými pracoviskami a pomer 
porušenia zákona  

Pracovisko 
Počet kontrol 
so zistením 

porušenia zákona 

Počet kontrol 
bez zistenia 

porušenia zákona 
Spolu 

Pomer porušenia 
k vykonaným 
kontrolám v % 

Bratislava 12 0 12 100,00% 

Nitra 1 2 3 33,33% 

Banská Bystrica 6 0 6 100,00% 

Košice 13 1 14 92,86% 

Celkom 32 3 35 91,43% 

 
3.1.4.  Kontrola spotrebiteľských balení v roku 2018 

Z vykonaných 188 kontrol zhody skutočného obsahu s menovitým množstvom v spotrebiteľskom balení 
bolo v 20 prípadoch (10,64 %) zistené porušenie povinností baliarňou, resp. dovozcom tým, že 
neoznačené resp. označené spotrebiteľské balenia nespĺňali požiadavky na spotrebiteľské balenia 
uvedené v § 14 zákona o metrológii, či skutočný obsah nebol v priemere nižší ako menovité množstvo, 
alebo počet spotrebiteľských balení so zápornou chybou spotrebiteľského balenia väčšou, ako je 
dovolená záporná chyba spotrebiteľského balenia, nespĺňal požiadavky referenčnej metódy alebo 
spotrebiteľské balenie malo zápornú chybu spotrebiteľského balenia väčšiu ako dvojnásobok dovolenej 
zápornej chyby spotrebiteľského balenia. Podrobný prehľad o kontrole neoznačených a označených 
spotrebiteľských balení je uvedený v Tabuľke č. 6. 

Tabuľka č. 6: Prehľad o kontrole spotrebiteľsky balených výrobkov za rok 2018 
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Pracovisko 
Počet kontrol 
so zistením 

porušenia zákona 

Počet kontrol 
bez zistenia 

porušenia zákona 
Spolu 

Pomer porušenia 
k vykonaným 
kontrolám v % 

Bratislava 1 40 41 2,44% 

Nitra 8 56 64 12,50% 

Banská Bystrica 7 34 41 17,07% 

Košice 4 38 42 9,52% 

Celkom 20 168 188 10,64% 

Z uvedeného prehľadu vyplýva, že najväčšie nedostatky boli zistené pracoviskami inšpektorátu Banská 
Bystrica, kde približne 17,07 % kontrolovaných druhov spotrebiteľských balení z celkového počtu 
odobratých druhov spotrebiteľských balení nevyhovelo metrologickým požiadavkám, a pri ktorých bol 
spotrebiteľ poškodený na množstve kupovaného výrobku. Porušenie metrologických kritérií 
(nevyhovujúce balenia) bolo pritom zistené pri spotrebiteľských baleniach, a to v potravinárskych 
výrobkov, ako koreniny, zemiaky, sirupy, ryža, strukoviny, horčica a vína. 

Najčastejším porušením v týchto prípadoch bolo nesplnenie kritéria priemerného skutočného obsahu, 
kedy pri nesplnení tohto kritéria sa z pohľadu výkonu metrologického dozoru jedná o systematické 
nedostatky (nedoplňovanie) v produkcii pri balení uvedených druhov spotrebiteľsky balených výrobkov 
zo strany výrobcu, resp. baliarne. 
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3.1.5.  Kontroly používania kalibrovaných meradiel v roku 2018 
 

V prípade, že sa meranie uskutočňuje podľa osobitných predpisov (napr. zákon, nariadenie vlády SR, 
vyhláška atď.) a nevykonáva sa určeným meradlom vzniká tu povinnosť používania povinne 
kalibrovaného meradla, a to v zmysle § 17 zákona o metrológii. Povinne kalibrované meradlo musí 
vyhovovať na príslušný účel merania svojimi technickými charakteristikami a metrologickými 
charakteristikami a byť kalibrované v meracom rozsahu vhodnom na príslušný účel merania. V tomto 
roku inšpektorát vykonal aj 233 kontrol zameraných na používanie kalibrovaných meradiel v prípade, ak 
sa meranie uskutočňuje podľa osobitného predpisu a nevykonáva sa určeným meradlom, pričom v 210 
prípadoch (90,13 %) zistil porušenie zákona o metrológii. Kontroly boli zamerané na používanie povinne 
kalibrovaných meradiel v suchých, chladných a mraziarenských skladoch vo výrobných prevádzkach a v 
obchodných prevádzkach (meranie teploty a vlhkosti), v zariadeniach spoločného stravovania a v 
lekárňach.  

Prehľad o počte kontrol povinne kalibrovaných meradiel vykonaných jednotlivými pracoviskami 
znázorňuje Tabuľka č. 7. 

Tabuľka č. 7: Prehľad o kontrolách povinne kalibrovaných meradiel podľa jednotlivých pracovísk v roku 2018 

Pracovisko 
Počet kontrol 
so zistením 

porušenia zákona 

Počet kontrol 
bez zistenia 

porušenia zákona 
Spolu 

Pomer porušenia 
k vykonaným 
kontrolám v % 

Bratislava 62 4 66 93,94% 

Nitra 35 13 48 72,92% 

Banská Bystrica 49 3 52 94,23% 

Košice 64 3 67 95,52% 

Celkom 210 23 233 90,13% 

 

Ako vyplýva z Tabuľky č. 7 počet zistených porušení zákona o metrológii v oblasti kontrol povinne 
kalibrovaných meradiel má vysoký percentuálny pomer (cez 90 %) k celkovému počtu vykonaných 
kontrol inšpektorátom v tejto oblasti. Tento vysoký údaj je nepochybne spôsobený tým, že daná oblasť 
používania povinne kalibrovaných meradiel dlhodobo patrila medzi oblasť meradiel, ktorá nebola 
regulovaná. Už novela zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii o metrológii a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v účinná od 1.3.2017 danú problematiku začala riešiť 
o väčšej miere ako predchádzajúca právna úprava, nakoľko tu síce bola povinnosť používania povinne 
kalibrovaných meradiel už od 1.9.2004 tu bola daná povinnosť kedy ak sa meranie uskutočňuje podľa 
osobitného predpisu a nevykonáva sa určeným meradlom, musí sa vykonať kalibrovaným meradlom.  

Zákon o metrológii účinný od 1.7.2018 danú oblasť komplexnejšie rieši práve vyššie spomínanom § 17  
zákona o metrológii, ktorý upravuje povinnosti používateľa povinne kalibrovaného meradla, požiadavky 
na povinne kalibrované meradlo ako aj to kto vykonáva kalibráciu povinne kalibrovaného meradla 
a v nadväznosti na to zákon o metrológii komplexnejšie rieši aj vykonateľnosť ustanovení uvedených v 
§ 17 zákona o metrológii, a to v správnych deliktov vzťahujúcich sa na danú oblasť v § 55 ods. 1 zákona 
o metrológii. Vzhľadom na vyššie uvedené, že je tu teda zároveň predpoklad postupného znižovania 
pomeru zistení porušenia k celkovému počtu kontrol v tejto oblasti. Vývoj počtu kontrol povinne 
kalibrovaných meradiel so zistením a bez zistenia porušenia zákona o metrológii za roky 2013 až 2018 
zobrazuje Graf č. 2. 
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Graf č. 2: Grafický vývoj kontrol povinne kalibrovaných meradiel so zistením a bez zistenia porušenia zákona za roky 2013 
až 2018 

 
 

3.1.6. Kontroly uvádzania meradiel na trh v roku 2018 
Inšpektorát v roku 2018 vykonal 10 kontrol meradiel uvádzaných na trh. Pri kontrolnej činnosti meradiel 
uvádzaných na trh v roku 2018 nezistil porušenie zákona o posudzovaní zhody.  
 
 
3.2. Zhrnutie najčastejšie porušovaných ustanovení zákona o metrológii 
V roku 2018 boli inšpektorátom v rámci jeho kontrolnej činnosti zistené najčastejšie porušenia 
nasledovných ustanovení zákona o metrológii: 

- § 4 ods. 1 zákona č. 142/2000 Z .z./ § 15 zákona o metrológii, ktorý ukladá orgánom štátnej správy, 
podnikateľom a iným právnickým osobám používať jednotky a ich symboly ustanovené týmto 
zákonom, 

- § 9 ods. 7 zákona č. 142/2000 Z .z./§ 17 zákona o metrológii, kedy ak sa meranie uskutočňuje 
podľa osobitných predpisov a nevykonáva sa určeným meradlom, musí sa vykonať určeným 
výrobkom alebo ostatným meradlom s vhodným meracím rozsahom na príslušný účel, o ktorého 
kalibrácii bol vydaný doklad a výsledky kalibrácie vyhovujú ustanoveným požiadavkám, 

- § 19 ods. 1 a ods. 2 písm. c) zákona č. 142/2000 Z .z./16 ods. 1 a 2 písm. c) zákona o metrológii/, 
t. j. používanie určených meradiel bez platného overenia, 

- § 19 ods. 2 písm. a) zákona č. 142/2000 Z .z./ § 16 ods. 2 písm. a) zákona o metrológii, t. j. 
nepoužívanie určených meradiel v prípadoch, v ktorých je ich používanie ustanovené (§ 8 zákona), 
ak osobitný predpis neustanovuje inak alebo ak Úrad neudelil výnimku,  

- § 19 ods. 2 písm. e) zákona č. 142/2000 Z .z./ § 16 ods. 2 písm. e) zákona o metrológii, t. j. 
nevedenie evidencie používaných určených meradiel s uvedením dátumov ich overenia, 

- § 21 ods. 1 písm. b) zákona č. 142/2000 Z .z./  § 14 ods. 5 zákona o metrológii, t. j. uvedenie na trh 
spotrebiteľsky balených výrobkov, ktorých skutočný obsah nezodpovedal menovitému množstvu, 

- § 26 ods. 2 písm. d) resp. § 28 ods. g) zákona č. 142/2000 Z .z./§ 51 ods. 1 písm. a) a i) zákona o 
metrológii, t. j. neplnenie povinností registrovanými osobami. 

- § 23 ods. 2 zákona č. 142/2000 Z .z. neplnenie povinností autorizovanými osobami 
- § 26 ods. 1 zákona č. 142/2000 Z .z. / § 42 ods. 1 zákona o metrológii montáž/ dovoz resp. balenie 

označených spotrebiteľských balení  bez registrácie  
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Za porušenie ustanovení zákona je inšpektorát povinný kontrolovaným resp. dozorovaným osobám 
v zmysle § 36 a § 36a zákona č. 142/2000 Z. z. a resp. § 55 o metrológii ukladať pokuty a v zmysle § 27 
a § 32 zákona o posudzovaní zhody ukladať ochranné opatrenia a pokuty. 
 
Inšpektorát pri kontrolnej činnosti aj v roku 2018 zistil najväčšie nedostatky u používateľov určených 
meradiel pri používaní určených meradiel (váh s neautomatickou činnosťou triedy presnosti III)  
používaných pri meraní, ktoré súvisí s platbami v obchodných prevádzkach a pri používaní určených 
meradiel – momentových kľúčov a tlakomerov na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel 
používaných v pneuservisoch a autoservisoch.  

Ďalej bolo pri metrologických dozoroch zistených veľa nedostatkov pri meraní odberu podzemných vôd 
a pri používaní určených meradiel - meračov pretečeného množstva vody (vodomerov) v súvislosti 
s vykonaním rozúčtovania spotreby studenej a teplej vody, pri výkone taxislužby a v neposlednom rade 
najmä pri používaní určených meradiel používaných pri meraniach súvisiacich s ochranou zdravia 
v zdravotníckych zariadeniach – neinvazívnych meradiel tlaku krvi mechanických 
a elektromechanických.  
 
Taktiež inšpektorát zistil vzhľadom na význam ochrany zdravia aj značné nedostatky pri používaní 
určených meradiel (váh s neautomatickou činnosťou triedy presnosti II) používaných pri meraní, ktoré 
súvisí s platbami a pri ochrane zdravia – pri príprave liekov v laboratóriách lekární a podľa osobitného 
predpisu. 

Pri kontrolách plnenia ustanovení zákona o metrológii bolo u kontrolovaných resp. dozorovaných osôb - 
používateľov určených meradiel inšpektormi najčastejšie zistené porušenie § 19 ods. 2 písm. a) zákona 
č. 142/2000 Z .z./ § 16 ods. 2 písm. a) zákona o metrológii, ktorý ukladá používateľom určených 
meradiel používať meradlá na daný účel, len ak majú platné overenie a § 19 ods. 1 a ods. 2 písm. c) 
zákona č. 142/2000 Z. z./16 ods. 1 a 2 písm. c) zákona o metrológii, ktoré ustanovujú povinnosť 
používať určené meradlá v prípadoch, kedy je ich používanie ustanovené zákonom o metrológii, a 
predkladať používané meradlá na metrologickú kontrolu. Často bolo zistené aj porušovanie ustanovenia 
§ 19 ods. 2 písm. e) zákona č. 142/2000 Z .z./ § 16 ods. 2 písm. e) zákona o metrológii, podľa ktorého 
je podnikateľ alebo iná právnická osoba povinná viesť evidenciu každého používaného určeného 
meradla, ktorá umožňuje jednoznačnú identifikáciu každého používaného určeného meradla s 
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uvedením miesta jeho používania a každý dátum jeho overenia. Kontrolované resp. dozorované osoby 
buď túto evidenciu neviedli alebo v nej chýbali dátumy aj predchádzajúceho overenia. 

Údaje pre porovnanie kontrolnej činnosti a miera zistenia porušenia v rokoch 2016, 2017 a 2018 sú 
v uvedené v Tabuľke č. 8. 

Tabuľka č. 8: Porovnanie pomeru porušení zákona o metrológii k počtu kontrol za roky 2016, 2017 a 2018 

 
Kontroly 
rok 
2016 
spolu 

Počet 
zistení 
porušenia 
zákona 

rok 2015 

Pomer 

v % 

Kontroly 
rok 
2017 
spolu 

Počet 
zistení 
porušenia 
zákona 

rok 2016 

Pomer 

v % 

Kontroly 
rok 
2018 
spolu 

Počet 
zistení 
porušenia 
zákona 

rok 2017 

Pomer 

v % 

Bratislava 421 219 52,02 418 215 51,43 373 203 54,42% 

Nitra 301 127 42,19 262 128 48,85 311 101 32,48% 

Banská Bystrica 323 203 62,85 295 175 59,32 297 199 67,00% 

Košice 443 248 55,98 396 216 54,54 425 219 51,53% 

Celkom 421 219 52,02 418 215 51,43 1406 722 51,35% 

 
3.3. Správne konanie v roku 2018 

Za porušenie, resp. nedodržanie povinností ustanovených v zákone o metrológii podľa § 55 zákona 
o metrológii resp. § 36 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii bolo v roku 2018 inšpektorátom podľa 
správneho poriadku začatých 425 správnych konaní. Inšpektorát v tomto roku vydal v prvostupňovom 
konaní spolu 347 rozhodnutí, ktorými boli uložené pokuty v celkovej sume 262 180,00 €. Právoplatnosť 
nadobudlo 425 rozhodnutí (vrátane rozhodnutí vydaných v predchádzajúcich rokov). V 5- tich prípadoch 
inšpektorát zastavil správne konanie voči kontrolovaným resp. dozorovaným osobám za podozrenie z 
porušenia zákona č. 142/2000 Z. z. resp. zákona o metrológii.  

Proti vydaným rozhodnutiam o uložení pokuty (proti uloženiu blokovej pokuty a rozhodnutiu o zastavení 
konania nie je možnosť podať odvolanie) bolo kontrolovanými resp. dozorovanými osobami podaných 
53 odvolaní, čo predstavuje takmer 15,27 % z počtu vydaných rozhodnutí. V rámci autoremedúry bolo 
riešené 1 odvolanie, v ktorom inšpektorátu znížil sumu uloženej pokuty.  
 

 
Odvolací orgán rozhodol o 56 odvolaniach (vrátane odvolaní podaných koncom roka 2017),  
v 38 prípadoch zamietol odvolanie dozorovanej resp. kontrolovanej osoby a potvrdil rozhodnutie 
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inšpektorátu, v 8 prípadoch zmenil rozhodnutie inšpektorátu, v 10 prípadoch vec vrátil inšpektorátu na 
nové prejednanie a rozhodnutie.  Prehľad o začatých správnych konaniach, vydaných rozhodnutiach 
v roku 2018 je uvedený v Tabuľke č. 9. 
 
Tabuľka č. 9: Prehľad o správnom konaní v roku 2018 

Prehľad o správnom konaní 

Počet začatých SK 425 

Počet vydaných rozhodnutí (vrátane autoremedúr) 347 

v sume (v €) 262 180 

Počet právoplatných rozhodnutí 425 

z toho zastavení 5 

Suma právoplatne uložených pokút v € 256 140 

z toho uhradené 185 051,15 

Počet podaných odvolaní 53 

Počet II. stupň. rozhodnutí o odvolaní 56 

z toho: zníženie pokuty 2 

zmena rozhodnutia 6 

zrušenie rozhodnutia 0 

vrátené na nové rozhodnutie 10 

zvýšenie pokuty 0 

zamietnutie odvolania 38 

Počet autoremedúr 1 

z toho: zníženie pokuty 1 

z toho: zrušenie rozhodnutia 0 

V Tabuľke č. 10 sú porovnané vybrané ukazovatele správneho konania za roky 2016, 2017 a 2018, 
ktoré sú následne aj zobrazené v Grafe č. 3. 
 
Tabuľka 10: Porovnanie ukazovateľov správneho konania za roky 2016 až 2018 

Ukazovateľ 
2016 2017 2018 

Rozdiel 
2018-2017 

Rozdiel 
2018-2016 

Počet začatých správnych konaní 430 389 425 + 36 - 5 

Počet vydaných rozhodnutí 512 419 347 - 72 - 165 

Počet právoplatných rozhodnutí 502 421 425 + 4 - 77 

Suma právoplatne uložených pokút  v 
správnom konaní v € 

256 351,34 213 260 256 140 + 42 880 - 211,34 

Suma uložených pokút  spolu v € 257 601,34 218 720 262 180 + 43 460 + 4 578,66 
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Graf č. 3: Prehľad o správnom konaní za roky 2016 až 2018 

 

 

3.4. Blokové pokuty 
Blokové konanie predstavuje zjednodušenú formu konania v oblasti správneho trestania, v rámci 
ktorého možno vybaviť menej závažné správne delikty v skrátenom konaní, ktoré je rýchlejšie a menej 
formálne v porovnaní s riadnym (neskráteným) správnym konaním, a to za kumulatívneho splnenia 
podmienok uvedených v ustanovení § 36a zákona č. 142/2000 Z. z. resp. § 55 ods. 3 zákona  
o metrológii. 
 
Navrhnúť a ukladať blokové pokuty pri metrologickom dozore je oprávnením inšpektora, pričom proti 
uloženiu blokovej pokuty sa nemožno odvolať. 
 
Účelom blokovej pokuty je aj zvýšenie výchovného účinku vo vzťahu ku kontrolovaným resp. 
dozorovaným  osobám cez represiu bezprostredne po zistení protiprávneho konania na metrologickom 
dozore. Má teda význam aj z hľadiska bezprostredných dopadov a účinkov na páchateľa správneho 
deliktu, t. j. kontrolovanú resp. dozorovanú osobu. 
 
K 31. decembru 2018 bolo uložených 23 blokových pokút v celkovej výške 2 080,- €, čo predstavuje 
priemer na jednu blokovú pokutu 90,43 €. Prehľad o blokových pokutách za rok 2018 poskytuje Tabuľka 
č. 11 a v Tabuľke č. 12 je zobrazený Vývoj ukladania blokových pokút za roky 2015 až 2018. 
 
Tabuľka č. 11: Prehľad o blokových pokutách v roku 2018 

                      

                   Pracovisko 

 

Ukazovateľ 

 

Pracovisko 
Bratislava 

Pracovisko 
Nitra 

Pracovisko 
Banská Bystrica 

Pracovisko 
Košice 

SPOLU 

Počet blokových pokút 0 0 21 2 23 

V sume (v €) 0 0 1 880 200 2 080 

Priemer na 1 BP (v €) 0 0 89,52 100 90,43 
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Tabuľka č. 12 - Vývoj ukladania blokových pokút za roky 2015 až 2018 

Ukazovateľ 2015 2016 2017 2018 

Počet blokových pokút 73 63 14 23 

V sume 7 260 7 125 1 985 2 080 

Priemer 99,45 113,09 141,78 90,43 

 
 
 

3.5. Exekučné konanie 
Inšpektorát pri vymáhaní právoplatne uložených pokút (pohľadávok) spolupracoval s 31 súdnymi 
exekútormi. Podal 35 návrhov na vykonanie exekúcie s pohľadávkami v celkovej sume 35 145 €. 
V sledovanom období boli v rámci exekučných konaní vymožené finančné prostriedky vo výške  
9  275,70 €. Podrobnejšie sa pohľadávkami zaoberá časť 4.3. Pohľadávky. 
 
Tabuľka č. 13: Prehľad o exekučnom konaní za roky 2015 – 2018 

Ukazovateľ 2015 2016 2017 2018 

Počet podaných návrhov na vykonanie 
exekúcie 

100 103 10 35 

V sume 54 018,78 57 084,78 4 270 35 145 

Suma pohľadávok vymožená v roku podania 
návrhu na vykonanie exekúcie 

30 438,40 34 340,25 2 750 5 235 

% úspešnosť vymoženia  56,34 60,15 64,40 14,89 

 
 
3.6. Sťažnosti a podnety v roku 2018 
Inšpektorát v roku 2018 prijal 0 sťažností v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sťažnostiach“). 

Na inšpektorát síce boli v roku 2018 doručené 2 podania označené ako „sťažnosť“, avšak podľa obsahu 
podaní inšpektorát vyhodnotil, že neboli sťažnosťami v zmysle § 4 ods. 1 a 2 zákona o sťažnostiach. a 
preto nebolo možné ich vykazovať do počtu prijatých sťažností. Tieto podania inšpektorát vyhodnotil 
ako iné podania, a išlo o iné podania - podnet na prešetrenie hmotnosti spotrebiteľského balenia a 
podnet označený ako sťažnosť na pomery v maloobchodnej predajni Tesco. Inšpektorát teda k 
31.12.2018 teda neevidoval nevybavenú sťažnosť. 

Na inšpektorát bolo v roku 2018 prijatých 53 podaní, ktoré boli vyhodnotené ako podnety. Nakoľko v 
roku 2017 zostali nevybavené 3 podnety, celkový počet podaní v roku 2018 dosiahol 56 podnetov. Z 
uvedených 56 podnetov bolo v roku 2018 vybavených 53 podnetov, t. j. 94,64 %. 

Najviac doručených podaní na inšpektorát bolo od občanov, a to v počte 30 podnetov. 20 podnetov bolo 
zo Slovenskej obchodnej inšpekcie. Ostatné 3 podania boli od iných subjektov, a to Štátnej veterinárnej 
a potravinovej správy v počte 1 podnet, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej 
republika v počte 1 podnet a Mestská polícia Rožňava v počte 1 podnet. 

Z celkového počtu vybavených podaní (53), boli 4 podnety postúpené inému štátnemu orgánu (Štátnej 
veterinárnej a potravinovej správy, Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva). Zo zvyšných 49 
podaní bolo 12 podaní opodstatnených (24,49 %). a 37 neopodstatnených (75,51 %). 

Občania podali 30 podaní, z ktorých bolo vyriešených k 31.12.2018 až 26 podaní (okrem postúpených 
inému štátnemu orgánu). Z počtu vyriešených podaní bolo 4 podania vyhodnotené ako opodstatnené 
podania a zvyšných 23 podaní inšpektorát vyhodnotil ako neopodstatnené. Z uvedeného vyplýva, že len 
15% vyriešených podaní od občanov bolo opodstatnených. 
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Slovenská obchodná inšpekcia doručila na inšpektorát 20 podaní, ktoré inšpektorát v roku 2018 vyriešil. 
Zo sumáru bolo 7 podaní opodstatnených, čo predstavuje takmer 35 % a 13 podnetov 
neopodstatnených, t.j. 65 %. 

Z podaní od ostatných subjektov bolo 1 podanie opodstatnené a 2 podania boli neopodstatnené. 

Najčastejším predmetom podaní na inšpektoráte boli podnety na používanie váh s neautomatickou 
činnosťou bez platného overenia, drevených metrov bez platného overenia, nepoužívania taxametrov, 
používania meračov pretečeného množstva vody bez platného overenia, a to najmä v súvislosti s 
ročným vyúčtovaním spotrebovaného množstva studenej alebo teplej vody, z oblasti používania 
povinne kalibrovaných meradiel, a taktiež či skutočný obsah balenia spotrebiteľsky baleného výrobku 
zodpovedá menovitému množstvu uvedeného na jeho obale. 

Z celkového počtu vybavených podaní (53), boli 4 podnety postúpené inému štátnemu orgánu (Štátnej 
veterinárnej a potravinovej správy, Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva). Zo zvyšných 49 
podaní bolo 12 podaní opodstatnených (24,49 %) a 37 neopodstatnených (75,51 %). 

 

Tabuľka č. 14 v nadväznosti na to aj Grafické znázornenie počtu podaní a miera ich opodstatnenosti 
a neopodstatnenosti za vybrané roky 2015 až 2018 ukazuje postupný pokles počtu podaní doručených 
na inšpektorát, ako aj miery ich opodstatnenosti. 

 
Tabuľka č. 14: Počty podaní, ich vybavenosť a ich opodstatnenosť a neopodstatnenosť za roky 2015 až 2018 

Ukazovateľ 2015 2016 2017 2018 

Celkom (vrátane podaní z predchádzajúceho 
roka) 

108 92 86 56 

nevybavených 9 5 3 3 

vybavených 99 87 83 53 

z toho opodstatnené 64 43 29 19 

neopodstatnené 35 44 54 37 

 

Graf č. 4: Počty podaní v rokoch 2015 až 2018 a miera ich opodstatnenosti 
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3.7. Spolupráca s inými organizáciami v roku 2018 
Pri svojej činnosti inšpektorát spolupracoval s orgánmi verejnej správy, najmä s: 
- Úradom  
- Slovenskou legálnou metrológiou, n.o.,  
- Štátnou veterinárnou a potravinovou správou,  
- Slovenskou obchodnou inšpekciou, 
- Sociálnou poisťovňou, 
- Krajskými riaditeľstvami policajného zboru, 
- Inšpektorátmi práce, 
- Okresnými úradmi a súdmi, 
- autorizovanými osobami pri vzdelávaní zamestnancov inšpektorátu v oblasti metrológie.  

 
Odborníci z týchto inštitúcií poskytujú aj odbornú pomoc inšpektorátu pri výkone kontrolnej činnosti. 
Ďalšou formou spolupráce je spolupráca pri pripomienkovaní návrhov zmien právnych predpisov 
v oblasti metrológie. 
Inšpektorát ďalej tiež pri svojej činnosti spolupracuje so Štátnou a mestskou políciou a Inšpektorátom 
práce spolupráca pri kontrole dodržiavania povinností podnikateľmi vykonávajúcimi činnosť taxislužby 
a podnikateľmi ako používateľmi záznamových zariadení v cestnej doprave.  
Ďalej je tu spolupráca s Okresnými úradmi a ich odbormi živnostenského podnikania, kedy v prípade 
informácií o podnikateľoch, u ktorých pri výkone metrologického dozoru boli zistené podozrenia  
z porušovania živnostenských predpisov, sú im tieto informácie poskytované na ďalšie konanie ako 
vecne príslušnému orgánu. V rámci uvedenej spolupráce inšpektorát žiada o súčinnosť v prípade, ak 
v správnom konaní bolo zistené, že kontrolovaným resp. dozorovaným osobám - fyzickým osobám 
podnikateľom nie je možné doručiť zásielku, pretože podnikateľský subjekt je neznámy alebo 
odsťahovaný. Obdobným spôsobom funguje aj spolupráca s Okresnými súdmi v prípade, ak 
v správnom konaní bolo zistené, že kontrolovaným osobám - právnickým osobám nie je možné doručiť 
zásielku, pretože podnikateľský subjekt je neznámy alebo odsťahovaný. 
Inšpektorát tiež v rámci dokazovania v správnom konaní spolupracuje so Sociálnou poisťovňou. So 
Slovenskou obchodnou inšpekciou sa spolupracuje pri riešení postúpení a sťažností od občanov.  

 

V roku 2018 sa inšpektori zúčastnili na základe žiadostí o súčinnosť celkovo 27 spoločných akcií s inými 
orgánmi štátnej správy, a to konkrétne:  

1. Dňa 9.2.2018 boli vykonané metrologické dozory používateľov určených meradiel – taxametrov 
vozidiel taxislužby v mestách Púchov a Považská Bystrica, a to v súčinnosti s Okresným 
riaditeľstvom Policajného zboru v Považská Bystrica a Inšpektorátom práce Trenčín. 
Skontrolovaných bolo 18 vozidiel taxislužby. Pri výkone uvedených metrologických dozoroch 
bolo v jednom prípade zistené porušenie zákona o metrológii. 

2. Dňa 16.2.2018 boli vykonané metrologické dozory používateľov určených meradiel – 
taxametrov vozidiel taxislužby v meste Trenčín, a to v súčinnosti s Obvodným oddelením 
Policajného zboru Trenčín a Inšpektorátom práce Trenčín. Skontrolovaných bolo 27 vozidiel 
taxislužby. Pri výkone uvedených metrologických dozoroch bolo v piatich prípadoch zistené 
porušenie zákona o metrológii. 

3. V dňoch 16.3.2018 až 17.3.2018 boli vykonané metrologické dozory používateľov určených 
meradiel – taxametrov vozidiel taxislužby v meste Prešov, a to v súčinnosti KR PZ v Prešove. 
Skontrolovaných bolo 15 taxametrov vozidiel taxislužby. Pri výkone uvedených metrologických 
dozoroch bolo v jednom prípade zistené porušenie zákona o metrológii. 

4. Dňa 20.3.2018 boli vykonané metrologické dozory používateľov určených meradiel – 
taxametrov vozidiel taxislužby v meste Nové Zámky, Hurbanovo, Šurany a to v súčinnosti 
s Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Nitre, Krajským dopravným inšpektorátom a 
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Inšpektorátom práce Nitra. Skontrolovaných bolo 6 vozidiel taxislužby. Pri výkone uvedených 
metrologických dozorov bolo v jednom prípade zistené porušenie zákona o metrológii. 

5. Dňa 21.3.2018 boli vykonané metrologické dozory používateľov určených meradiel – 
záznamových zariadení v cestnej doprave v súčinnosti s Krajským riaditeľstvom Policajného 
zboru v  Prešove za účelom kontroly nákladných áut v Prešovskom kraji. Skontrolovaných 14 
záznamových zariadení umiestených v nákladných vozidlách s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t, 
z toho nebolo u žiadneho zistené porušenie zákona o metrológii. 

6. Dňa 11.4.2018 boli vykonané metrologické dozory používateľov určených meradiel – 
záznamových zariadení v cestnej doprave v súčinnosti v obci Dolné Suroviny, a to v súčinnosti 
s Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Trnave, oddelenie cestného dozoru za účelom 
kontroly nákladných áut. Skontrolovaných 14 záznamových zariadení umiestených  
v nákladných vozidlách s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t, z toho nebolo u žiadneho zistené 
porušenie zákona o metrológii. 

7. Dňa 20.4.2018 boli vykonané metrologické dozory používateľov určených meradiel – 
záznamových zariadení v cestnej doprave v súčinnosti v meste Piešťany, a to v súčinnosti 
s Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Trnave, oddelenie cestného dozoru za účelom 
kontroly nákladných áut. Skontrolovaných 15 záznamových zariadení umiestených  
v nákladných vozidlách s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t, z toho nebolo u žiadneho zistené 
porušenie zákona o metrológii. 

8. Dňa 25.4.2018 boli vykonané metrologické dozory používateľov určených meradiel – 
záznamových zariadení v cestnej doprave v súčinnosti, a to v súčinnosti s Krajským 
riaditeľstvom Policajného zboru v Košiciach za účelom kontroly nákladných áut v Košickom 
kraji. Skontrolovaných 17 nákladných vozidiel s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t, z toho bolo 
v jednom prípade zistené porušenie zákona o metrológii. 

9. V dňoch 11.5.2018 a 12.5.2018 boli vykonané metrologické dozory používateľov určených 
meradiel – taxametrov vozidiel taxislužby v mestách Prešov a Rožňava, a to v súčinnosti KR PZ 
v Košiciach. Skontrolovaných bolo 10 vozidiel taxislužby. Pri výkone uvedených metrologických 
dozorov bolo v jednom prípade zistené porušenie zákona o metrológii. 

10. Dňa 22.5.2018 bol v rámci projektu WG 5 vykonaný metrologický dozor používateľa určených 
meradiel – váh s neautomatickou činnosťou používaných v zdravotníctve v súčinnosti so  
Slovenskou legálnou metrológiou pracovisko Košice. Pri uvedenom metrologickom dozore boli 
kontrolované metrologické parametre 9 ks určených meradiel - váh s neautomatickou činnosťou 
používaných v zdravotníctve, z toho v 3 prípadoch kontrolované určené meradlá nespĺňali 
metrologické parametre na určené meradlá. 

11.  Dňa 23.5.2018 bol v rámci projektu WG 5 vykonaný metrologický dozor používateľa určených 
meradiel – váh s neautomatickou činnosťou používaných v zdravotníctve v súčinnosti so  
Slovenskou legálnou metrológiou pracovisko Košice. Pri uvedenom metrologickom dozore boli 
kontrolované metrologické parametre 6 ks určených meradiel - váh s neautomatickou činnosťou 
používaných v zdravotníctve, z toho v 4 prípadoch kontrolované určené meradlá nespĺňali 
metrologické parametre na určené meradlá. 

12. Dňa 23.5.2018 bol v rámci projektu WG 5 vykonaný metrologický dozor používateľa určených 
meradiel – váh s neautomatickou činnosťou používaných v zdravotníctve v súčinnosti so  
Slovenskou legálnou metrológiou pracovisko Banská Bystrica. Pri uvedenom metrologickom 
dozore boli kontrolované metrologické parametre 11 ks určených meradiel - váh 
s neautomatickou činnosťou používaných v zdravotníctve, z toho v 1 prípade kontrolované 
určené meradlo nespĺňalo metrologické parametre na určené meradlo. 

13. Dňa 24.5.2018 bol v rámci projektu WG 5 vykonaný metrologický dozor používateľa určených 
meradiel – váh s neautomatickou činnosťou používaných v zdravotníctve v súčinnosti so  
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Slovenskou legálnou metrológiou pracovisko Košice. Pri uvedenom metrologickom dozore boli 
kontrolované metrologické parametre 6 ks určených meradiel - váh s neautomatickou činnosťou 
používaných v zdravotníctve, z ktorých všetky spĺňali metrologické parametre na určené 
meradlá. 

14. Dňa 24.5.2018 bol v rámci projektu WG 5 vykonaný metrologický dozor používateľa určených 
meradiel – váh s neautomatickou činnosťou používaných v zdravotníctve v súčinnosti so  
Slovenskou legálnou metrológiou pracovisko Banská Bystrica. Pri uvedenom metrologickom 
dozore boli kontrolované metrologické parametre 10 ks určených meradiel – váh 
s neautomatickou činnosťou používaných v zdravotníctve, z ktorých všetky spĺňali metrologické 
parametre na určené meradlá. 

15. Dňa 29.5.2018 bol v rámci projektu WG 5 vykonaný metrologický dozor používateľa určených 
meradiel – váh s neautomatickou činnosťou používaných v zdravotníctve v súčinnosti so  
Slovenskou legálnou metrológiou pracovisko Nitra. Pri uvedenom metrologickom dozore boli 
kontrolované metrologické parametre 4 ks určených meradiel – váh s neautomatickou 
činnosťou používaných v zdravotníctve, z ktorých všetky spĺňali metrologické parametre na 
určené meradlá. 

16. Dňa 29.5.2018 bol v rámci projektu WG 5 vykonaný metrologický dozor používateľa určených 
meradiel – váh s neautomatickou činnosťou používaných v zdravotníctve v súčinnosti so  
Slovenskou legálnou metrológiou pracovisko Bratislava. Pri uvedenom metrologickom dozore 
boli kontrolované metrologické parametre 12 ks určených meradiel - váh s neautomatickou 
činnosťou používaných v zdravotníctve, z toho v 2 prípadoch kontrolované určené meradlá 
nespĺňali metrologické parametre na určené meradlá. 

17. Dňa 30.5.2018 bol v rámci projektu WG 5 vykonaný metrologický dozor používateľa určených 
meradiel – váh s neautomatickou činnosťou používaných v zdravotníctve v súčinnosti so  
Slovenskou legálnou metrológiou pracovisko Nitra. Pri uvedenom metrologickom dozore boli 
kontrolované metrologické parametre 9 ks určených meradiel - váh s neautomatickou činnosťou 
používaných v zdravotníctve, z ktorých všetky spĺňali metrologické parametre na určené 
meradlá. 

18. Dňa 30.5.2018 bol v rámci projektu WG 5 vykonaný metrologický dozor používateľa určených 
meradiel – váh s neautomatickou činnosťou používaných v zdravotníctve v súčinnosti so  
Slovenskou legálnou metrológiou pracovisko Bratislava. Pri uvedenom metrologickom dozore 
boli kontrolované metrologické parametre 8 ks určených meradiel - váh s neautomatickou 
činnosťou používaných v zdravotníctve, z ktorých všetky spĺňali metrologické parametre na 
určené meradlá. 

19. Dňa 31.5.2018 bol v rámci projektu WG 5 vykonaný metrologický dozor používateľa určených 
meradiel – váh s neautomatickou činnosťou používaných v zdravotníctve v súčinnosti so  
Slovenskou legálnou metrológiou pracovisko Nitra. Pri uvedenom metrologickom dozore boli 
kontrolované metrologické parametre 7 ks určených meradiel - váh s neautomatickou činnosťou 
používaných v zdravotníctve, z toho v 1 prípade kontrolované určené meradlo nespĺňalo 
metrologické parametre na určené meradlo. 

20. Dňa 31.5.2018 bol v rámci projektu WG 5 vykonaný metrologický dozor používateľa určených 
meradiel – váh s neautomatickou činnosťou používaných v zdravotníctve v súčinnosti so  
Slovenskou legálnou metrológiou pracovisko Bratislava. Pri uvedenom metrologickom dozore 
boli kontrolované metrologické parametre 4 ks určených meradiel - váh s neautomatickou 
činnosťou používaných v zdravotníctve, z ktorých všetky spĺňali metrologické parametre na 
určené meradlá. 

21. Dňa 5.7.2018 boli vykonané metrologické dozory používateľov určených meradiel – taxametrov 
vozidiel taxislužby v meste Trenčín, a to v súčinnosti s Krajským riaditeľstvom Policajného 



26 

zboru Trenčín. Skontrolovaných bolo 15 vozidiel taxislužby. Pri výkone uvedených 
metrologických dozoroch bolo v 3 prípadoch zistené porušenie zákona o metrológii. 

22. Dňa 24.8.2018 boli vykonané metrologické dozory používateľov určených meradiel – 
záznamových zariadení v cestnej doprave v meste Nitra, a to v súčinnosti s Krajským 
dopravným inšpektorátom Nitra za účelom kontroly nákladných áut v Nitre. Skontrolovaných 10 
nákladných vozidiel s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t, z toho ani nebolo u žiadneho zistené 
porušenie zákona o metrológii. 

23. Dňa 20.9.2018 boli vykonané metrologické dozory používateľov určených meradiel – 
záznamových zariadení v cestnej doprave v meste Nitra, a to v súčinnosti s Krajským 
dopravným inšpektorátom Nitra. Skontrolovaných bolo 19 nákladných vozidiel s celkovou 
hmotnosťou nad 3,5 t, z toho nebolo u žiadneho zistené porušenie zákona o metrológii. 

24. Dňa 26.9.2018 bol vykonaný metrologický dozor používateľa určených meradiel – taxametrov 
vozidiel taxislužby v meste Rožňava, a to v súčinnosti s Mestskou políciou Rožňava. 
Skontrolované bolo 1 vozidlo taxislužby. Pri výkone uvedeného metrologického dozoru nebolo 
zistené porušenie zákona o metrológii. 

25. Dňa 24.10.2018 boli vykonané metrologické dozory používateľov určených meradiel – 
záznamových zariadení v cestnej doprave v meste Nitra, a to v súčinnosti s Krajským 
dopravným inšpektorátom Nitra. Skontrolované boli 3 vozidlá taxislužby. Pri výkone uvedených 
metrologických dozoroch nebolo zistené porušenie zákona o metrológii. 

26. Dňa 9.11.2018 boli vykonané metrologické dozory používateľov určených meradiel – 
záznamových zariadení v cestnej doprave v meste Šaľa, a to v súčinnosti s Krajským 
dopravným inšpektorátom Nitra. Skontrolovaných bolo 10 nákladných vozidiel s celkovou 
hmotnosťou nad 3,5 t, z toho nebolo u žiadneho metrologického dozoru zistené porušenie 
zákona o metrológii. 

27. Dňa 4.12.2018 boli vykonané metrologické dozory používateľov určených meradiel – 
taxametrov vozidiel taxislužby v meste Nové Zámky, a to v súčinnosti s Krajským dopravným 
inšpektorátom Nitra. Skontrolovaných boli 4 vozidlá taxislužby, z toho bolo v 1 prípade zistené 
porušenie zákona o metrológii. 

 
 

3.8. Hlavné skupiny užívateľov výstupov 
Výsledky činnosti inšpektorátu sú využívané piatimi skupinami odberateľov – užívateľmi výstupov,  
a tými sú: 

1. orgány verejnej správy – ministerstvá, štátna a mestská polícia, daňové úrady, prokuratúra, 
živnostenské odbory v oblasti informácií o podnikateľoch zistených v súvislosti s kontrolnou 
činnosťou, oznámenia v prípadoch podozrenia z trestnej činnosti, 

2. podnikatelia - výsledky zo zistení pri výkone hlavnej činnosti inšpektorátu sú určené  
pre kontrolované resp. dozorované osoby, slúžia im na to, aby vykonávanie ich činnosti bolo v súlade 
s platnými právnymi predpismi. Inšpektorát chráni tieto osoby aj pred nečestnými podnikateľmi, ktorí 
právne predpisy v oblasti metrológie nerešpektujú a vykonávajú svoju činnosť v rozpore s ich 
ustanoveniami, 

3. organizácie z oblasti metrológie a to Slovenský metrologický ústav, Slovenská legálna 
metrológia, n. o. a autorizované osoby - skvalitňovanie služieb poskytovaných Slovenským 
metrologickým ústavom, pracoviskami Slovenskej legálnej metrológie, n.o. a autorizovanými 
osobami, 

4. verejnosť a spotrebitelia – informovanie o výsledkoch činnosti inšpektorátu prostredníctvom 
účasti na odborných seminároch, 

5. samotní zamestnanci inšpektorátu – pravidelné analýzy výsledkov činnosti inšpektorátu 
využívajú pre vypracovávanie plánov kontrolnej činnosti a zameranie svojej ďalšej práce. 
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3.9. Medializácia činnosti inšpektorátu 
Za účelom preventívneho pôsobenia a informovania občanov a odborníkov z oblasti metrológie využil 
inšpektorát spoluprácu s médiami. Zamestnanci inšpektorátu sa v priebehu roka 2018 zúčastnili  
na odborných akciách.  
Zamestnanci sa zúčastnili na týchto odborných akciách:  
 

- účasť na zasadnutí pracovnej skupiny WELMEC WG 5 Dohľad nad trhom. Dohľad nad trhom 
sa uskutočnil v Paríži, Francúzsko, 

- účasť na zasadnutí pracovnej skupiny ADCo Dohľad nad trhom v oblasti spotrebiteľských 
balení. Zasadnutie danej pracovnej skupiny sa uskutočnilo v Bruseli, Belgicko, 

- účasť na 48. fóre metrológov v dňoch 16. – 17. mája 2018 Tále, Bystrá, ktoré bolo rozdelené 
do 3 tematických blokov, a to zabezpečenie metrologickej nadväznosti, neistoty v meraní, 
kalibrácii, overovaní  a skúšaní a záznamové zariadenia v cestnej doprave – tachografy. 
 

4. EKONOMIKA A PLNENIE ROZPOČTU 
 

Keďže inšpektorát je štátnou rozpočtovou organizáciou zriadenou Úradom, každý rok sú mu stanovené 
záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu, a to Príjmy a Výdavky.  
 

 
 
Inšpektorátu boli ako rozpočtovej organizácii stanovené na rok 2018 záväzné ukazovatele štátneho 
rozpočtu nasledovne: 

- Výdavky spolu vo výške 466 918,- €, 
- Príjmy spolu vo výške 210 000,- €. 

 
 

Tabuľka č. 15: Prehľad prvotne stanovených záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2018 

Ukazovateľ v sume (€) 

Príjmy spolu 260 000 

Bežné výdavky (600) 467 285 

mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (610) 239 365 

Kapitálové výdavky (700) 0 

obstaranie kapitál. aktív RO (710) 0 

Výdavky spolu (600 + 700) 467 285 

 

 



28 

V priebehu roka 2018 boli realizované nasledovné vnútorné rozpočtové opatrenia, a to: 

 rozpočtové opatrenie zo dňa 24.1.2018, ktorým boli upravené výdavky presunom z programu 
0EKOS 082 Štátna politika v oblasti technickej normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania 
zhody a akreditácie - metrologický dozor a kontrola o 4 000,- €, t. j. program 08205 – výdavky 455 
707 € a program 0EKOS 11 578,- €, 

 rozpočtové opatrenie zo dňa 18.6.2018, ktorým boli zvýšené výdavky o 10 633,- € v rámci programu 
082 Štátna politika v oblasti technickej normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania zhody 
a akreditácie, a to v časti EK 610 – mzdy o 7 879,- € a v časti EK 620-poistné o 2 754,- € na 
zvýšenie platov zamestnancov vzhľadom na prijaté platné právne predpisy ustanovujúce stupnice 
platových taríf, 

 rozpočtové opatrenie zo dňa 27.8.2018, ktorým bol navýšený rozpočet o 11 042,- € pre projekt 
Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy, a to o v položke 
ekonomickej klasifikácie 610 o 3939,- €, v položke ekonomickej klasifikácie 621 o 1 376,- € 
a v položke ekonomickej klasifikácie 630 o 5 727,- €. Dôvodom bolo zabezpečenie finančného 
krytia niektorých častí projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej 
správy v jeho počiatočnej fáze, 

 rozpočtové opatrenie zo dňa 24.10.2018 pre posun realizácie projektu Zavádzanie a podpora 
manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy bol inšpektorátu znížený rozpočet o 11 042,- €, 
a to  v položke ekonomickej klasifikácie 610 o 3939,- €, v položke ekonomickej klasifikácie 620 
o 1 376,- € a v položke ekonomickej klasifikácie 630 o 5 727,- € Dôvodom bolo zabezpečenie 
finančného krytia niektorých častí projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality 
v organizáciách verejnej správy v jeho počiatočnej fáze v aparáte ústredného orgánu štátnej správy 
t. j. úradu, 

 rozpočtové opatrenie zo dňa 18.12.2018, ktorým bolo presunutých 11 000 € viazaním z bežných 
výdavkov na kapitálové t.j. položka ekonomickej klasifikácie 630 bola znížená o 11 000 € a celkový 
rozpočet v programe 08205 na 455 340,- € za účelom zabezpečenia finančného krytia obnovy 
vozového parku, resp. strojov, prístrojov a zariadení inšpektorátu s možnosťou ich použitia v roku 
2019, 

 rozpočtové opatrenie zo dňa 19.12.2018, ktorým boli upravené príjmy z 260 000 € na 210 000 €, 

 rozpočtové opatrenie zo dňa 28.12.2018, ktorým boli v časti kapitálové výdavky znížené výdavky 
o 11 000 €, a tým boli výdavky upravené na 466 918 €. Dôvodom bolo zabezpečenia finančného 
krytia obnovy vozového parku, resp. strojov, prístrojov a zariadení inšpektorátu s možnosťou ich 
použitia v roku 2019. 

 
Po týchto vnútorných rozpočtových opatreniach boli záväzné ukazovatele nasledovné: 

Ukazovateľ v sume (€) 

Príjmy spolu 210 000 

Bežné výdavky (600) 466 918 

mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (610) 247 244 

Kapitálové výdavky (700) 0 

obstaranie kapitál. aktív RO (710) 0 

Výdavky spolu (600 + 700) 466 918 

 

1.  
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4.1. Výdavky a čerpanie rozpočtu 
 
V rámci programovej štruktúry Programu 082 – Štátna správa v oblasti technickej normalizácie, 
metrológie, kvality a posudzovania zhody sa inšpektorát podieľa na riešení prvku 0820202 – 
Metrologický dozor a kontrola, kde mu boli pre rok 2018 stanovené ciele a merateľné ukazovatele – 
celkom vykonať 1200 kontrol, z toho: 

vykonať 780 kontrol v oblastiach podľa Koncepcie štátnej politiky technickej normalizácie, 
metrológie, kvality a posudzovania zhody, 

- vykonať 180 kontrol zhody skutočného obsahu s menovitým množstvom v spotrebiteľsky 
balených výrobkoch, 

- vykonať 200 kontrol v oblastiach, kde sa meranie nevykonáva určeným meradlom ale 
kalibrovaným meradlom, 

- vykonať 10 kontrol nad meradlami uvádzanými na trh. 

Na splnenie vyššie uvedených stanovených cieľov a merateľných ukazovateľov boli inšpektorátu na rok 
2018 pridelené rozpočtové prostriedky (výdavky) vo výške 466 918,- €. 

Pridelené rozpočtové finančné prostriedky (Výdavky) zo štátneho rozpočtu na rok 2018 boli použité  
na hlavnú činnosť organizácie – kontrolnú činnosť a činnosti s ňou súvisiace. Vzhľadom na charakter 
činnosti, inšpektorát nekalkuluje náklady na jednotlivé úlohy, a ani ich takto nesleduje. Náklady sú 
sledované podľa rozpočtovej klasifikácie na jednotlivé položky a podpoložky štátneho rozpočtu.  

Výdavky boli následne v priebehu roka 2018 upravované vyššie spomenutými vnútornými rozpočtovými 
opatreniami  
Stanovený cieľ bol splnený – v roku 2018 inšpektorát vykonal celkom 1 413 kontrol, na zabezpečenie  
a realizáciu ktorých bolo vynaložených 466 744,93, čím vyčerpal inšpektorát pridelený objem 
finančných prostriedkov na 99,96 %. 

Štruktúra čerpaných výdavkov v roku 2018 bola nasledovná: 

- najpodstatnejšiu časť skutočného čerpania bežných výdavkov tvorili mzdy vo výške 
247 244 € a odvody do poistných fondov vo výške 98 856,92 €. Čerpanie týchto dvoch položiek 
ekonomickej klasifikácie predstavuje 74,15 % z celkového čerpania bežných výdavkov, 

- čerpanie z ekonomickej klasifikácie Tovary a služby predstavovalo sumu 119 196,83 €, čo je 25,53 
% z čerpania bežných výdavkov. Toto čerpanie ovplyvnili hlavne nasledovné skutočnosti: 

- inšpektori vykonávajú kontrolnú činnosť denne mimo svojho pracoviska a tým im vzniká nárok na 
cestovné náhrady (7 720,08 €), 

- z dôvodu častých pracovných ciest súvisiacich s kontrolnou činnosťou sú finančné prostriedky vo 
väčšom objeme vynakladané na dopravu a bezpečnosť cestnej premávky (20 115,69 €), 

- zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok v zmysle zákona o štátnej 
službe 6 313,63€,  

- inšpektorát pôsobí na riaditeľstve v Bratislave a svojich pracoviskách v Bratislave, Nitre, Banskej 
Bystrici a v Košiciach v prenajatých priestoroch (16 794,75 €), 

- inšpektorát zabezpečuje vykonávanie niektorých prác prostredníctvom externých zamestnancov, 
čo znamenalo čerpanie prostriedkov na odmeny zamestnancov v mimopracovnom  pomere /OON/ 
v sume 34 605,35 €. 

 
Kapitálové výdavky na rok 2018 neboli rozpočtované, previazané boli až na rok 2019 a to z vlastných 
ušetrených prostriedkov z roku 2018 v hodnote 11 000,- €. 
 
V Tabuľke č. 16 je uvedený podrobnejší prehľad čerpania bežných výdavkov v roku 2018. 
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Tabuľka č. 16: Podrobný prehľad čerpania bežných výdavkov v roku 2018 (v €) 

Položka, podpoložka ekonomickej klasifikácie 
Rozpočet 

po úpravách 
Čerpanie 
rozpočtu 

% čerpania 

Program 08205    

610 mzdy, platy a OOV 247 244,00 

 

247 244,00 100,00 

620 odvody do poisťovacích fondov 98 857,28 98 856,92 

 

99,99, 

631 cestovné náhrady 7 720,08 7 720,08 100,00 

 632 energia, voda a komunikácie 5 226,45 5 211,17 99,70 

633 materiál a služby 8 065,30 8 065,09 99,99 

634 dopravné 20 119,20 20 115,69 99,98 

635 rutinná a štandardná údržba 666,48 666,48 100,00 

636 nájomné 16 795,01 16 794,75 99,99 

637 ostatné tovary a služby 49 199,02 49 158,86 99,91 

Program 08205 630 tovary a služby spolu  107 791,54 107 732,12 99,94 

Program 0EK0S03-IT 11 578,00 11 464,71 99,02 

Program 08205 plus 0EK0S03 630 výdavky spolu 119 369,54 119 196,83 99,85 

640 bežné transfery 1 447,18 1 447,18 100,00 

Celkové plnenie 466 918,00 466 744,93 99,96 

 
Tabuľka č.17: Vývoj ukazovateľov čerpania rozpočtu za roky 2016 až 2018 (v €) 

Položka, podpoložka ekonomickej klasifikácie 2016 2017 2018 

600 Bežné výdavky 472 231,49 479 358,48 466 744,93 

610 Mzdy, platy, služ. príjmy a ostatné osobné 
výdavky 

243 060,59 248 812,92 247 244,00 

620 Odvody do poistných fondov 96206,51 99 132,75 98 856,92 

630 Tovary a ďalšie služby 124 896,89 128 491,89 119 196,83 

631 Cestovné náhrady 7 364,55 9 060,27 7 720,08 

632 Energia, voda, komunikácie 10 955,51 9 601,78 5 211,17 

633 Materiál a služby 16 288,07 13 157,43 8 065,09 

634 Dopravné 23 303,39 22 932,91 20 115,69 

635 Rutinná a štandardná údržba 3 166,88 2 950,88 666,48 

636 Nájomné 19 593,95 24 364,74 16 794,75 

637 Ostatné tovary a služby 44 224,54 46 423,88 49 158,86 

640 bežné transfery 8 067,50 2 920,92 1 447,18 

700 Kapitálové výdavky 0 0 0 

Výdavky spolu 472 231,49 479 358,48 466 744,93 

 
 
 



31 

Grafy č. 5 a 6 o čerpaní bežných výdavkov v rokoch 2017 – 2018 

 
 
610 – Výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
V roku 2018 boli výdavky mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania čerpané vo výške 
247 244 €, čím došlo k oproti roku 2017 k nárastu o 4 183,41 €, čo predstavuje nárast o 1,01 %, ktorý 
bol spôsobený valorizáciou miezd.  

620 – Výdavky na odvody do poistných fondov 
V roku 2018 boli výdavky na odvody do poistných fondov čerpané vo výške 98 856,92 €, čím došlo 
oproti roku 2017 k nárastu o 2 650,41 €, čo predstavuje nárast o 2,68 %, ktorý bol spôsobený 
valorizáciou miezd a s nimi súvisiacimi poistným do zákonných fondov zdravotného a sociálneho 
poistenia. 

630 – Výdavky na tovary a služby 
V roku 2018 boli výdavky na tovary a služby čerpané vo výške 119 196,83 €, čo predstavuje 
medziročný pokles 5 700,06,- €. 

 

4.2. Príjmy 
Za porušenie zákona o metrológii a zákona o posudzovaní zhody inšpektorát ukladá pokuty, ktoré sú 
príjmom štátneho rozpočtu a ďalšou zložkou príjmov sú iné príjmy, ktoré vzniknú z ostatnej činnosti 
inšpektorátu. Príjmy štátneho rozpočtu boli rozpisom záväzných úloh inšpektorátu stanovené na rok 
2018 vo výške 260 000,- €. Interným rozpočtovým opatrením zo dňa 28.12.2018 bol inšpektorátu 
upravený záväzný ukazovateľ štátneho rozpočtu na strane príjmov, a to znížením na sumu 210 000,- €. 
K 31.12.2018 predstavovali príjmy z celkovej činnosti inšpektorátu výšku 213 957,88 €, čím bol  
na 101,58 % splnený stanovený záväzný ukazovateľ na strane príjmov. Najpodstatnejšiu časť tvorili 
príjmy z pokút a úrokov z omeškania vo výške 212 551,85 €. Zostávajúcu časť príjmov tvorili iné 
nedaňové príjmy – vratky z minulých období a refundácie (1 406,03 €). 

 

 
Tabuľka č. 18: Podrobný prehľad o príjmoch za rok 2018 

Celková úhrada právoplatných pokút v €: 

v tom z pokút právoplatných v roku:  

2000 0,00 € 

2001 0,00 € 

2002 66,38 € 

2003 0,00 € 

2004 99,58 € 

2005 0,00 € 

2006 111,14 € 
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Celková úhrada právoplatných pokút v €: 

2007 0,00 € 

2008 0,00 € 

2009 663,87 € 

2010 0,00 € 

2011 0,00 € 

2012 700,00 € 

2013 280,00 € 

2014 300,00 € 

2015 450,47 € 

2016 2 138,58 € 

2017 21 340,00 € 

2018 184 901,15 € 

vopred zaplatené 650,00 € 

úroky 848,68 € 

trovy exekútora 2,00 € 

iné nedaňové príjmy – vratky z minulých období a 
refundácie 

1 406,03 

Celkové príjmy 213 957,88 

Príjmy inšpektorátu ovplyvňujú viaceré faktory ako napr. počet zistení porušenia povinností 
stanovených zákonom o metrológii, suma právoplatne uložených pokút, platobná disciplína 
kontrolovaných resp. dozorovaných osôb, úspešnosť exekučnej činnosti a pod.  

 
4.3.  Pohľadávky  
V prípade pohľadávok z právoplatne uložených pokút po lehote splatnosti inšpektorát na základe 
písomnej žiadosti povinnej osoby, ktorá nemohla svoj dlh riadne a včas plniť a boli dodržané podmienky 
uvedené v § 7 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu, sú uzatvárané Dohody o splátkach 
pohľadávky, ktorých bolo v roku 2018 uzatvorených 28 v celkovej výške až 17 520 €.  

Ďalej v prípade pohľadávok z právoplatne uložených pokút po lehote splatnosti, pri ktorých nebola 
uzatvorená dohoda o splátkach pohľadávky, inšpektorát v priebehu roka pre zlepšenie vymáhania 
pohľadávok a v zmysle § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov začal zasielať dlžníkom písomnú výzvu na úhradu, v ktorej dlžníka 
informuje, že eviduje voči nemu splatnú pohľadávku a vyzýva na jeho úhradu do 3 dní odo dňa 
doručenia danej výzvy, inak bude pohľadávka vymáhaná prostredníctvom súdneho exekútora. 
Inšpektorát v priebehu roka 2018 zaslal celkovo 62 takýchto výziev na zaplatenie pohľadávok. 

Inšpektorát spolupracoval s 35 súdnymi exekútormi. V roku 2018 inšpektorát podal 35 návrhov na 
vykonanie exekúcie s pohľadávkami v celkovej sume 35 145 €. V sledovanom období boli v rámci 
exekučných konaní vymožené finančné prostriedky vo výške 9 275,70 €. Prehľad o pohľadávkach 
k 31.12.2018 podľa roka vzniku pohľadávky je uvedený v Tabuľke č. 19. 
 
Tabuľka č. 19: Prehľad o pohľadávkach k 31.12.2018 (v €) podľa roka vzniku pohľadávky 
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 SUMA v € 

2000 464,70 

2001 4 148,78 

2002 8 945,35 

2003 17 586,95 

2004 34 824,43 

2005 1 477,12 

2006 8 215,03 

2007 37 879,21 

2008 13 167,62 

2009 17 991,52 

2010 20 654,00 

2011 44 402,58 

2012 29 284,18 

2013 14 885,35 

2014 9 671,60 

2015 19 469,38 

2016 9 919,80 

2017 28 847,00 

2018 71 088,85 

SPOLU 392 923,45    

Pohľadávky za roky 2000 – 2018, u ktorých došlo k márnemu uplynutiu lehoty určenej na úhradu 
pohľadávky a povinný nemá uzatvorenú Dohodu o splátke pohľadávky, resp. ju napriek výzvam 
inšpektorátu nedodržiaval, sú najneskôr do 4 mesiacov po uplynutí tejto lehoty, postúpené na 
vymáhanie prostredníctvom súdnych exekútorov. Podrobnejšie sa exekučným konaním zaoberá časť 
3.5. Exekučné konanie. 

Graf č.7: Vývoj stavu pohľadávok za roky 2014 až 2018 
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Pre zhodnotenie vyššie uvedeného vývoja stavu pohľadávok je potrebné ich analyzovať v spojení  
so sumou uložených pokút v jednotlivých rokoch. Stav pohľadávok inšpektorátu ovplyvňujú viaceré 
faktory ako napr. suma právoplatne uložených pokút, platobná disciplína kontrolovaných resp. 
dozorovaných osôb, úspešnosť exekučnej činnosti a pod. 

Inšpektorát zároveň v zmysle vyššie uvedeného zákona o pohľadávkach štátu a tiež za účelom 
zlepšenia vymáhania pohľadávok zverejňuje svoje pohľadávky v Centrálnom registri pohľadávok,  
kde stavy pohľadávok pravidelne aktualizuje. Kontrolované resp. dozorované osoby majú týmto 
možnosť si overiť, či má inšpektorát voči nim vedenú pohľadávku, a v prípade, že áno, uhradiť ju ešte 
pred jej postúpením súdnemu exekútorovi. 
 
4.4.  Záväzky 

K 31. decembru 2018 vykazoval inšpektorát celkové krátkodobé záväzky vo výške 42 467,67 €, z toho 
záväzky z obchodného styku vo výške 1 137,56 €, záväzky z nevyfakturovaných dodávok (za nájom, 
poštovné a pod.) vo výške 2 325,12 €, prijaté preddavky a záväzky v sume 650,- € - vopred prijaté 
platby za  pokuty pred nadobudnutím právoplatnosti. 

Ostatné záväzky priamo súvisia s výplatou miezd za mesiac december 2018, ktoré sa vysporiadali 
v dohodnutom výplatnom termíne. Ide o záväzky voči zamestnancom vo výške 21 023,49 €, daňové 
záväzky (preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti) vo výške 3 617,24 € a záväzky voči 
inštitúciám sociálneho a zdravotného zabezpečenia v celkovej výške 13 714,26  €. Stav záväzkov 
inšpektorátu ku dňu 31.12.2018 je uvedený v Tabuľke 20. 

Tabuľka 20: Stav záväzkov inšpektorátu ku dňa 31.12.2018 

Druh záväzku Suma v (€) 

Obchodný styk 1 137,56 

Nevyfakturované dodávky (nájomné, poštovné a pod.) 2 325,12 

Prijaté preddavky a záväzky 650 

Voči zamestnancom (mzdy za december) 21 023,49 

Voči Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam 13 714,26 

Voči daňovému úradu 3 617,24 

Celkové záväzky k 31.12. 42 467,27 

 

4.5. Sociálny fond  
V rámci starostlivosti o zamestnancov inšpektorát ako rozpočtová organizácia poskytuje len štandardné 
výhody, ktoré sú v súlade s platnými právnymi predpismi pre tvorbu a použitie sociálneho fondu.  
Počiatočný stav k 1.1.2018 bol v sume 2 292,17 €. V priebehu roka bol sociálny fond tvorený v sume  
3 687,16 € (tvorba vo výške 1,5 % z vyplatených hrubých miezd). Použitých bolo celkom 5 837 €,  
v tom: 

- príspevok na stravovanie 1 700 €, 
- príspevok na regeneráciu 2 380,00 € 

Zostatok k 31.12.2018 predstavoval sumu 1 995,68 €. Podľa predpisov sociálny fond mal byť tvorený  
vo výške 3 670,02 €, pričom inšpektorát odviedol do sociálneho fondu sumu 3 708,66 €, z čoho 
vyplynula povinnosť dorovnať v roku 2018 plnenie – o sumu 21,50 €. 
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5. PERSONÁLNE OTÁZKY 

Podľa zákona č 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného od 
1.6.2017 vykonávajú zamestnanci inšpektorátu svoju činnosť v rámci štátnej služby. V sledovanom roku 
bol inšpektorátu stanovený počet zamestnancov 22.  

 

Rozpisom záväzných ukazovateľov boli inšpektorátu pridelené mzdové prostriedky vo výške 247 244,- € 
na počet 22 zamestnancov, čo predstavuje mesačný priemer na jedného zamestnanca 936,53 €.  

Evidenčný počet zamestnancov (fyzických osôb) k 31.12.2018 bol 18, z toho 9 žien a 9 mužov. Počas 
roka nastúpili do práce 2 noví zamestnanci a odišiel 1 zamestnanec. Pohyb bol na riaditeľstve 
inšpektorátu. 

V priebehu roka pracovali štyri pracoviská inšpektorátu, so sídlom v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici  
a Košiciach s výkonom práce na celom území Slovenskej republiky.  
 
Tabuľka č. 21: Veková štruktúra zamestnancov k 31.12.2018 

Ukazovateľ k 31.12.2016 k 31.12.2017 k 31.12.2018 

do 30 rokov 5 2 1 

od 30 do 40 rokov 6 8 8 

od 40 do 50 rokov 1 0 3 

od 50 do 60 rokov 5 6 3 

nad 60 rokov 1 0 3 

 
Graf č. 8: Vývoj vekovej štruktúry zamestnancov za roky 2014 až 2018 
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Tabuľka č. 22: Vzdelanostná štruktúra zamestnancov k 31.12.2018 

Ukazovateľ Riaditeľstvo 
Pracovisko 
Bratislava 

Pracovisko 
Nitra 

Pracovisko 
Banská 
Bystrica 

Pracovisko 
Košice 

Spolu 

Počet zamestnancov 6 4 2 3 3 18 

z toho s vysokoškolským 
vzdelaním II. stupňa 

5 4 2 3 3 17 

z toho s úplným stredným 
vzdelaním 

1 0 0 0 0 1 

 
Graf č. 9: Počet a pohyby zamestnancov za roky 2014 až 2018 

 

 
Z uvedeného grafu, ktorý zobrazuje pohyby zamestnancov za roky 2014 až 2018 v nadväznosti  
na tabuľku vekovej štruktúry zamestnancov vyplýva, že v nasledovných rokoch že je tu stále predpoklad 
zvýšenia fluktuácie zamestnancov na inšpektoráte. Ďalej je tu predpoklad, že výkon štátneho 
metrologického dozoru bude stále klásť vyššie nároky nielen na inšpektorov, ale aj na ostatných 
zamestnancov. Z uvedených dôvodov zostáva preto otázka dosiahnutia stabilizácie v tejto oblasti  
aj naďalej jedným z hlavných cieľov inšpektorátu. 
 
 
5.1. Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov 
Vedenie inšpektorátu si uvedomuje potrebu vzdelávania a odborného rastu svojich zamestnancov, 
pretože sú najdôležitejšou zložkou organizácie. Dôležitou formou rozvoja pracovníkov je prehlbovanie 
ich kvalifikácie. Politika vzdelávania a rozvoja pracovníkov sa riadi ekonomickými možnosťami  
a personálnymi potrebami.  

 
Jednotliví zamestnanci inšpektorátu sa aj v roku 2018 zúčastňovali na viacerých odborných seminároch 
a školeniach. Všetky náklady súvisiace s prehlbovaním kvalifikácie uhradil inšpektorát.  

 
 

6. INFORMAČNÝ SYSTÉM 
 
Na pracoviskách inšpektorátu je priebežne nahradzovaná morálne aj fyzicky opotrebovaná výpočtová 
technika vybavením, ktoré spĺňa aktuálne potreby inšpektorátu. Všetky pracoviská inšpektorátu boli 
elektronicky prepojené a mali prístup na internetové stránky. Inšpektorát má systém elektronickej správy 
registratúry „eRegis“ a zriadil elektronickú podateľňu, cez ktorú okrem základnej funkcionality realizuje 
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aj autorizovanie elektronických dokumentov odosielaných cez modul elektronického doručovania, či už 
ako elektronické rozhodnutia, resp. iné elektronické dokumenty. 

 
 
7. CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA 
 

V rámci programovej štruktúry Programu 082 – Štátna správa v oblasti technickej normalizácie, 
metrológie, kvality a posudzovania zhody sa podieľal na riešení prvku 0820202 – Metrologický dozor 
a kontrola, kde mu bol pre rok 2018 stanovený cieľ a merateľný ukazovateľ: vykonať 800 kontrol 
v oblastiach podľa Koncepcie štátnej politiky technickej normalizácie, metrológie, kvality a posudzovania 
zhody, vykonať 180 kontrol množstva v spotrebiteľskom balení, vykonať 210 kontrol používania povinne 
kalibrovaných meradiel a vykonať 10 kontrol nad meradlami uvádzanými na trh.  

Tento cieľ nebol splnený len pri kontrolách používania kalibrovaných meradiel, avšak inšpektorát splnil 
ostatné ciele, kde v tomto roku vykonal spolu až 1 413 kontrol. Z toho 975 kontrol v oblastiach podľa 
Koncepcie štátnej politiky technickej normalizácie, metrológie, kvality a posudzovania zhody, 188 
kontrol množstva v spotrebiteľsky balených výrobkoch, 233 kontrol používania kalibrovaných meradiel 
a 10 kontrol meradiel uvádzaných na trh.  

Podrobnejšie sa plnením cieľov v oblasti kontrolnej činnosti zaoberá časť 3.2. Metrologický dozor. 
Medzi ciele inšpektorátu z povahy typu organizácie patria aj príjmy štátneho rozpočtu, ktoré sú 
inšpektorátu každoročným rozpisom záväzných úloh stanovené. Na rok 2018 boli inšpektorátu ako 
záväzný ukazovateľ štátneho rozpočtu na strane príjmov stanovené príjmy vo výške 260 000,- €. 

Interným rozpočtovým opatrením zo dňa 18.12.2018 bol inšpektorátu upravený záväzný ukazovateľ 
štátneho rozpočtu na strane príjmov, a to znížením o 50 000,- €. 

K 31.12.2018 predstavovali príjmy z celkovej činnosti inšpektorátu výšku 213 957,88 €, čím bol na 
101,58 % splnený stanovený záväzný ukazovateľ na strane príjmov. Najpodstatnejšiu časť tvorili príjmy 
z pokút a úrokov z omeškania vo výške 212 551,85 €. Zostávajúcu časť príjmov tvorili iné nedaňové 
príjmy – vratky z minulých období a refundácie (1 406,03 €). 
 
Podrobnejšie sa plnením cieľov v oblasti kontrolnej činnosti zaoberá časť 4.2. Príjmy. 
Z uvedeného vyplýva, že inšpektorát si splnil stanovené ciele na rok 2018, čo sa týka stanoveného 
počtu kontrol, aj čo sa týka stanovenej výšky príjmov. 
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Rok 2018 bol pre inšpektorát náročným obdobím, a to z pohľadu rozsiahlych legislatívnych zmien 
v oblasti metrológie, a teda zmien týkajúcich sa výkonu jeho činnosti. V roku 2018 došlo po 
devätnástich rokoch k zmene zákona č. 264/1999 Z. z. o  technických požiadavkách na výrobky a 
o posudzovaní zhody a to zákonom o posudzovaní zhody, ktorý z pohľadu výkonu dohľadu nad trhu 
sprecizoval činnosti orgánov dohľadu a výkonu dohľadu nad dodržiavaním povinností výrobcu, 
splnomocneného zástupcu výrobcu, dovozcu a distribútora a ustanovil sankcie za porušenie ustanovení 
tohto zákona a technického predpisu z oblasti posudzovania zhody.  

Legislatívne významne zasiahol rok 2018 aj do oblasti výkonu metrologického dozoru, a to tiež po 19 
rokoch novým zákonom o metrológii, na ktorý boli v nadväznosti vydané ak dve vykonávacie predpisy. 
Konkrétne ide o vyhlášku úradu č. 173/2018 Z. z. o zákonných meracích jednotkách a vyhlášku úradu  
č. 188/2018 Z. z. o spotrebiteľskom balení, o fľaši ako odmernej nádobe, o požiadavkách na kontrolu 
množstva výrobku v spotrebiteľskom balení a o požiadavkách na kontrolu skutočného objemu fľaše 
ako odmernej nádoby. Uvedeným zákonom boli taktiež sprecizované povinnosti pre používateľov 
určených meradiel a v nadväznosti na to aj spresnené aj kompetencie inšpektorátu ako orgánu 
metrologického dozoru. 

Nový legislatívny rámec so sebou pre inšpektorát a jeho zamestnancov z pohľadu správneho výkonu 
jeho činnosti ako orgánu dohľadu a orgánu metrologického dozoru, tým priniesol potrebu dôkladného 
poznania a jednotného uplatňovania nového právneho rámca. Splnenie stanovených cieľov v roku 2018 
zo strany inšpektorátu na strane príjmov a počtu vykonaných kontrol aj s aktívnym uplatňovaním 
nového legislatívneho rámca od 1.7.2018 bolo o to náročnejšie. Preto aj vzhľadom na ich splnenie 
možno z pohľadu činnosti inšpektorátu rok 2018 možno hodnotiť pozitívne. 
 


