Výročná správa SMI za rok 2010
SMI je podľa § 30 zákona o metrológii orgánom štátnej správy pre oblasť metrológie. Poslaním SMI
je významne sa podieľať na zabezpečovaní jednotnosti a správnosti meraní v SR. Svojou činnosťou
SMI zabezpečuje predovšetkým ochranu verejného záujmu, ochranu oprávnených záujmov
obyvateľov, v neposlednom rade i ochranu podnikateľských subjektov, ktorí svoju činnosť vykonávajú
zodpovedne.
SMI bol zriadený ÚNMS SR podľa § 28 zákona č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách SR
zriaďovacou listinou č. 365/93 dňa 30.12.1993 ako štátna rozpočtová organizácia so sídlom
v Bratislave.

KĽÚČOVÉ ÚLOHY
Najdôležitejšou činnosťou SMI je štátny metrologický dozor, teda kontrola plnenia povinností
ustanovených zákonom o metrológii. SMI ako orgán štátnej správy na výkon metrologického dozoru
súčasne plní funkciu orgánu trhového dohľadu v oblasti meradiel uvádzaných na trh podľa zákona
o zhode.
Okrem kontrolnej činnosti je dôležitou súčasťou činnosti SMI rozhodovanie v správnom konaní.
Ďalšou dôležitou súčasťou činnosti je vybavovanie podnetov a sťažností občanov, ako i vybavovanie
postúpení od iných orgánov štátnej správy v oblasti metrológie. Činnosť SMI v značnej miere
ochraňuje spotrebiteľa nielen z hľadiska určovania ceny pri priamom predaji, v obchodných vzťahoch,
ale aj z pohľadu ochrany zdravia a majetku. Kontrolná činnosť má vplyv aj na ochranu životného
prostredia a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

KONTROLNÁ ČINNOSŤ
Výkon štátneho metrologického dozoru tvorí najdôležitejšiu časť činnosti SMI. Jeho zameranie sa
odvíja od stanoveného ročného počtu kontrol a určuje sa na pravidelných štvrťročných poradách
zamestnancov SMI na základe analýz výsledkov za uplynulé obdobie a skúseností inšpektorov.
Zameranie kontrolnej činnosti je následne zapracované do týždenných plánov vypracovaných
pracoviskami SMI.
V priebehu roka bolo celkove vykonaných 1275 kontrol, pri ktorých bolo v 843 prípadoch (66,12%)
zistené porušenie zákona o metrológii alebo zákona o posudzovaní zhody.

Kontroly v roku 2010

Pomer porušenia
k vykonaným
kontrolám v %

Počet kontrol so
zistením porušenia
zákona

Počet kontrol bez
zistenia porušenia
zákona

Spolu

Bratislava

219

112

331

66,16

Nitra

187

65

252

74,21

Banská Bystrica

278

134

412

67,48

Košice

159

121

280

56,79

Celkom

843

432

1275

66,12

Pracovisko

Prehľad o plnení plánu kontrolnej činnosti v roku 2010

KONTROLY
podľa Koncepcie štátnej politiky technickej
normalizácie, metrológie, kvality
a posudzovania zhody
zhody skutočného obsahu s menovitým
množstvom v spotrebiteľsky balených
výrobkoch
v oblastiach, kde sa meranie nevykonáva
určeným meradlom ale kalibrovaným
meradlom
kontroly autorizovaných a registrovaných
osôb
SPOLU

PLÁN

SKUTOČNOSŤ

% PLNENIA

600

744

124,00

250

276

110,40

150

166

110,67

70

89

127,14

1 070

1275

119,16

SMI splnil plánovanú úlohu vykonať v hodnotenom roku spolu 1070 kontrol, z toho 250 kontrol
spotrebiteľsky balených výrobkov, 150 kontrol kalibrovaných meradiel a 70 kontrol autorizovaných
a registrovaných osôb.
Z vykonaných 276 kontrol zhody skutočného obsahu s menovitým množstvom v spotrebiteľskom
balení bolo v 59 prípadoch (21,38%) zistené porušenie povinností baliarňou, resp. dovozcom tým, že
obsah nezodpovedal deklarovanému množstvu výrobku v spotrebiteľskom balení, resp. obal
neobsahoval potrebné informácie. Bolo skontrolovaných 7110 kusov spotrebiteľských balení, z ktorých
456 (6,41 %) nevyhovelo stanoveným požiadavkám.
V roku 2010 SMI vykonal aj 166 kontrol zameraných na používanie kalibrovaných meradiel v prípade,
že sa meranie uskutočňuje podľa osobitného predpisu a nevykonáva sa určeným meradlom, pričom
v 161 prípadoch (96,99%) zistil porušenie zákona o metrológii. Kontroly boli zamerané na používanie
kalibrovaných meradiel v suchých, chladných a mraziarenských skladoch vo výrobných prevádzkach
a obchodných prevádzkach (meranie teploty a vlhkosti) a pri preprave potravín.
SMI pokračoval v kontrolách registrovaných osôb na opravu a montáž určených meradiel. V
sledovanom roku bolo skontrolovaných 50 registrovaných osôb. Za závažné zistenie možno
považovať, že u 35 (70 %) zistili inšpektori neplnenie podmienok registrácie. SMI pokračoval aj v
plnení úlohy vykonať kontrolu 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 39 autorizovaných osôb na overovanie určených meradiel
a úradné meranie, pričom u 13 (33,33%) bolo zistené porušenie zákona.

SPRÁVNE KONANIE
Za porušenie, resp. nedodržanie povinností ustanovených v zákone o metrológii bolo v roku 2010
inšpektorátom podľa správneho poriadku začatých 327 správnych konaní.
SMI vydal v prvostupňovom konaní spolu 526 rozhodnutí, z toho 419 rozhodnutí o uložení pokuty, 83
rozhodnutí o zastavení konania a 24 rozhodnutí v rámci odvolacieho konania. Právoplatnosť
nadobudlo 465 rozhodnutí (vrátane rozhodnutí vydaných v roku 2009) v celkovej sume 210 653,- €.
Ďalej v roku 2010 uložil 210 blokových pokút v sume 26 350,- €.

Na základe vydaných rozhodnutí o uložení pokuty (proti uloženiu blokovej pokuty a rozhodnutiu
o zastavení konania nie je možnosť podať odvolanie) bolo kontrolovanými osobami podaných 137
odvolaní, čo predstavuje 26,05% z počtu vydaných rozhodnutí. V rámci autoremedúry bolo riešených
24 odvolaní, v 15-tich prípadoch inšpektorát znížil sumu uloženej pokuty a v 9-tich zrušil rozhodnutie o

pokute. Odvolací orgán rozhodol o 101 odvolaniach (vrátane odvolaní podaných koncom roka 2009),
v 54 prípadoch zamietol odvolanie kontrolovanej osoby a potvrdil rozhodnutie inšpektorátu, v 15
prípadoch znížil výšku pokuty, v 1 prípade zvýšil výšku pokuty, v 24 prípadoch zrušil rozhodnutie
inšpektorátu a v 7 prípadoch zrušil rozhodnutie a vec vrátil inšpektorátu na nové prejednanie
a rozhodnutie.
Prehľad o správnom konaní v roku 2010
Počet začatých SK

327

Počet vydaných rozhodnutí (vrátane
autoremedúr)

526

Počet právoplatných rozhodnutí

465

z toho zastavení
Suma právoplatne uložených pokút (vrátane BP)
v€
z toho uhradené

83
237 003,00
143 463,36

Počet podaných odvolaní

137

Počet II. stupň. rozhodnutí o odvolaní

101

z toho: zníženie pokuty

15

zrušenie rozhodnutia

24

vrátené na nové rozhodnutie

7

zvýšenie pokuty

1

zamietnutie odvolania

54

Počet autoremedúr
z toho: zníženie pokuty
zrušenie rozhodnutia

24
15
9

EKONOMIKA A PLNENIE ROZPOČTU
SMI boli pridelené rozpočtové prostriedky vo výške 341 352,- € a stanovené príjmy vo výške 165 671,€. V tomto roku nebolo realizované žiadne rozpočtové opatrenie, ktorým by boli záväzné ukazovatele
zmenené.
Z prideleného objemu finančných prostriedkov 341 352 € SMI vyčerpal 333 639,43 €, čo predstavuje
97,22 %.
Najpodstatnejšiu časť skutočného čerpania bežných výdavkov tvorili mzdy vo výške 150 576,45 €
a odvody do poistných fondov vo výške 51 260,97 €. Čerpanie týchto dvoch položiek ekonomickej
klasifikácie predstavuje 60,50 % z celkového čerpania bežných výdavkov.

Čerpanie z ekonomickej klasifikácie Tovary a služby predstavovalo sumu 131 162,28 €, čo je 39,31 %
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 (2 640,60 €),

-

-

z dôvodu častých pracovných ciest súvisiacich s kontrolnou činnosťou sú finančné prostriedky
vo väčšom objeme vynakladané na dopravu a bezpečnosť cestnej premávky (19 248,27 €),
zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných lístkov – gastrolískov v zmysle
zákona o štátnej službe (6 982,96 €),
z dôvodu nízkeho počtu zamestnancov inšpektorát musel zabezpečiť vykonávanie niektorých
prác prostredníctvom externých zamestnancov, čo ovplyvnilo čerpanie finančných
prostriedkov na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (16 387,64,- €),
zabezpečenie merania vzoriek odobratých spotrebiteľsky balených výrobkov externými
laboratóriami, poskytnutie exekučných a právnych služieb (31 079,42 €).

Kapitálové prostriedky na rok 2010 nemal inšpektorát pridelené.

Prehľad čerpania bežných výdavkov v roku 2010 (v €)
Položka, podpoložka ekonomickej
klasifikácie

Schválený
rozpočet

Čerpanie
rozpočtu

%
čerpania

610 mzdy, platy a OOV

150 631

150 576,45

99,96

620 odvody do poist. fondov

52 720

51 260,97

97,23

630 tovary a ďalšie služby

136 541

131 162,28

96,06

631 cestovné náhrady

2 662

2 640,60

99,20

632 energie, voda a komunikácie

10 681

10 449,14

97,83

633 materiál a služby

28 584

26 188,31

91,62

634 dopravné

19 600

19 248,27

98,21

635 rutinná a štandardná údržba

2 694

1 320,83

49,03

636 nájomné

3 640

3 609,45

99,16

637 ostatné tovary a služby

68 680

67 705,68

98,58

640 bežné transfery

1 460

639,73

43,82

341 352

333 639,43

97,74

6

bežné výdavky

PRÍJMY
Za porušenie zákona o metrológii a zákona o posudzovaní zhody SMI ukladá pokuty, ktoré sú príjmom
štátneho rozpočtu a ďalšou zložkou príjmov sú iné príjmy, ktoré vzniknú z ostatnej činnosti
inšpektorátu. Na rok 2010 mu boli príjmy predpísané vo výške 165 671,- €.
V roku 2010 príjmy z celkovej činnosti inšpektorátu predstavovali výšku 201 768,40 €, čím bol na
121,79 % splnený stanovený záväzný ukazovateľ. Najpodstatnejšiu časť tvorili príjmy z pokút a úrokov
z omeškania vo výške 194 157,37 €. Zostávajúcu časť príjmov tvorili iné nedaňové príjmy (7 611,03
€).

