PODMIENKY REALIZÁCIE METROLOGICKEJ KONTROLY A EVIDENCIE MERADIEL
1.

2.

Služba vedenia evidencie meradiel v zmysle ust. § 16
ods. 2 písm. e) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o metrológii“)
bude vedená v informačnom systéme vykonávateľa
„EOS“ s on-line prístupom pre objednávateľa
prostredníctvom
webovej
stránky
www.slm.sk.
Databáza meradiel bude sprístupnená Objednávateľovi
na základe poskytnutého mena a hesla s možnosťou
objednávateľa prehliadať údaje databázy a navrhovať
ich zmenu. Za následnú aktualizáciu databázy je
zodpovedný objednávateľ.
SLM uskutoční aktualizáciu elektronickej databázy
meradiel najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa
obdržania informácie v písomnej forme (e-mailom)
o vykonanej
operácii
súvisiacej
s meradlami
objednávateľa. Operáciou sa rozumie uvedenie do
používania u nových meradiel, vyradenie z používania
u existujúcich meradiel, presun a zámena meradla
a metrologické výkony. Objednávateľ informuje SLM
o daných operáciách písomne (e-mailom) do 7 dní odo
dňa realizácie operácie alebo priamo prostredníctvom
elektronickej databázy vedenej v informačnom systéme
SLM.

3.

Ak SLM zabezpečuje metrologické služby overenia
a kalibrácie meradiel, aktualizáciu elektronickej
databázy
meradiel
uskutoční
najneskôr
do
7 pracovných dní odo dňa realizácie metrologického
výkonu.

4.

Zabezpečenie metrologickej kontroly meradiel je
vykonávané v súlade s Všeobecnými obchodnými
podmienkami poskytovania metrologických výkonov
a služieb, ktoré sú dostupné na www.slm.sk a na
každom pracovisku SLM, n. o.

5.

Miestom plnenia služieb metrologickej kontroly sú
priestory SLM.

6.

V prípade, že meradlo nemožno vzhľadom na jeho
špecifické podmienky inštalácie, používania alebo iné
parametre predložiť na metrologický výkon a na
pracovisko SLM, alebo ak sa zmluvné strany na tom
dohodnú, metrologický výkon sa poskytne na mieste
používania meradla ako externý výkon.

7.

Vykonávateľ sa zaväzuje vykonať overenie a/alebo
kalibráciu meradiel uvedených v evidencii meradiel
vedenej SLM v zmysle bodu 1, pričom termín realizácie
metrologického výkonu určí SLM s prihliadnutím na
uplynutie termínu platnosti overenia a/alebo kalibrácie.
V prípade, že Objednávateľ neprejaví námietky
s určeným termínom, a to minimálne dva dni pred
vykonaním metrologického výkonu, tento termín sa
považuje za dohodnutý. Objednávateľ je však povinný
dodržiavať ustanovenie bodu 2.

8.

SLM má právo objednávateľovi optimalizovať
a zjednotiť termíny výkonu overenia/kalibrácie vedené
v Evidencii meradiel s ohľadom na počet meradiel a ich
umiestnenie.

9.

SLM sa zaväzuje v primeranom časovom predstihu
pred dňom ukončenia termínu kalibrácie, alebo
ukončenia platnosti overenia meradiel e-mailom
informovať
objednávateľa
o termíne
realizácie
metrologického výkonu a upozorniť objednávateľa na
potrebu pripraviť meradlá k metrologickej kontrole.

10. Ak je miestom plnenia podľa tejto zmluvy miesto
používania meradla, objednávateľ sa zaväzuje
poskytnúť technickým zamestnancom SLM, ktorí sa
preukážu služobným preukazom a na ich žiadosť,
potrebnú spoluprácu a zaistiť technické podmienky na
zabezpečenie metrologického výkonu (§ 25 ods. 4
zákona o metrológií).
11. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre SLM prístup
k meradlu, resp. je povinný odovzdať SLM meradlo za
účelom vykonania metrologického výkonu v termíne
a mieste podľa pokynov SLM. Meradlo môže byť po
dohode so SLM doručené osobne na príslušné
pracovisko prostredníctvom zasielateľskej služby alebo
poštou.
12. V prípade nepredloženia meradiel objednávateľom
v zmysle predchádzajúceho bodu je SLM oprávnená
účtovať Objednávateľovi náhradu vo výške daného
metrologického výkonu.
13. Objednávateľ spolu s meradlom odovzdá SLM
potrebné technické príslušenstvo (veci, ktoré sú určené
na to, aby sa s meradlom trvalo užívali), u určeného
meradla na overenie aj číslo rozhodnutia o schválení
typu meradla, prípadne ďalšie náležitosti, ktoré určí
dodávateľ a ktoré sú nevyhnutné k metrologickej
kontrole alebo meraniu. Návod na obsluhu, údaje
o parametroch a technickú dokumentáciu o meradle
objednávateľ predloží na požiadanie v štátnom jazyku.
14. Vecou na poskytnutie metrologického výkonu je
meradlo
Objednávateľa
bližšie
špecifikované
v databáze
meradiel
–
„Evidencia
meradiel“
aktualizovanej postupom bodu 2. a 3. Meradlá musia
byť v bezchybnom stave, spĺňať technické parametre
udané výrobcom a u určených meradiel musia byť
spôsobilé na overenie podľa § 25 ods. 6 zákona o
metrológii aj v čase predloženia na metrologickú
kontrolu.
15. Meradlo, ktoré nie je spôsobilé na metrologickú
kontrolu, môže byť predložené k metrologickému
výkonu až po odstránení nedostatkov.
16. O overení
určeného
meradla,
ktoré
vyhovie
požiadavkám zákona o metrológii vydá SLM doklad
o overení alebo meradlo označí overovacou značkou.
V prípade, keď SLM označí meradlo overovacou
značkou, za úhradu vydá aj doklad o overení, ak o to
požiada objednávateľ. Dokladom o overení je certifikát
o overení. O kalibrácii meradla vydá SLM doklad
o kalibrácii a meradlo označí kalibračným štítkom.
17. V prípade, že sa meradlo, na ktorom sa má realizovať
alebo bol realizovaný metrologický výkon, zasiela
externou prepravnou a kuriérskou spoločnosťou alebo

poštou, zmluvné strany sa dohodli, že každá zo
zmluvných strán, ktorá meradlo preberie, je povinná do
24 h od jeho prevzatia oznámiť akékoľvek zjavné vady,
poškodenie, či poruchu takto prepravovaného meradla.
18. Overenie určeného meradla pozostáva v zmysle § 25
ods. 1 zákona o metrológii zo skúšky určeného
meradla, potvrdenia zhody určeného meradla
so schváleným typom a zhody určeného meradla
s technickými
požiadavkami
a
metrologickými
požiadavkami na druh overovaného určeného meradla.
Ak druh určeného meradla schváleniu typu nepodlieha,
overenie určeného meradla pozostáva zo skúšky
určeného meradla a potvrdenia zhody určeného
meradla s technickými požiadavkami a metrologickými
požiadavkami na druh overovaného určeného meradla.

