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Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 

 
R O Z H O D N U T I E 

číslo: 2005/002516/01336 

ktorým sa vyhlasuje úplné znenie  

Zriaďovacej listiny Slovenského metrologického ústavu 

 
 Predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky          
podľa § 21 ods. 4 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, na základe úplného 
znenia Zriaďovacej listiny  Slovenského metrologického ústavu zo dňa 30. 12. 1992 vydanej ÚNMS 
SR, č. 1/1992 v znení dodatku č. 1 z 30. 12. 1993, rozhodnutia ÚNMS SR zo dňa 15. 4. 1997 č. 1/97, 
rozhodnutia predsedu ÚNMS SR č. 48/99 zo dňa 31. 12. 1999, rozhodnutia predsedu ÚNMS SR č. 
49/99 zo dňa 31. 12. 1999, rozhodnutia predsedu ÚNMS SR č. 63/2000 zo dňa 31.7.2000, rozhodnutia 
predsedu ÚNMS SR č. 130/2000 zo dňa 21. 12. 2000 a rozhodnutia predsedu ÚNMS SR č. 1/2001   
z 1. 1. 2001 vydáva: 
 

úplné znenie 
 

ZRIAĎOVACEJ   LISTINY 
 

Prvá časť 
 
 
Zriaďovateľ:  Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej 

republiky 

Názov organizácie:   Slovenský metrologický ústav (v skratke „SMU") 

Sídlo organizácie:   Bratislava, Karloveská ulica č. 63 

Identifikačné číslo:  30810701 

Právna forma:    príspevková organizácia 

Dátum zriadenia organizácie:  1. január 1993 
 

 
 SMU  ako orgán štátnej správy pre oblasť metrológie plní funkciu národnej metrologickej 
inštitúcie Slovenskej republiky v oblasti metrológie. 

Predmetom činnosti SMU je podľa zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z. a vykonávacích predpisov  

1. V rámci hlavnej činnosti: 

a) uskutočňovať výskum,  vývoj a poskytovať služby v oblasti metrológie, aplikácií metrologických 
a meracích zariadení a technológií, 

b) zabezpečovať výrobu a legislatívu certifikovaných referenčných materiálov, 
c) zabezpečovať uchovávanie a medzinárodné porovnávanie národných etalónov, meracích jednotiek 

a ich stupníc a odovzdávanie ich hodnôt na etalóny a iné meradlá, 
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d) koordinovať postup schvaľovania národných etalónov a certifikovať referenčné materiály, 
e) zabezpečovať medzinárodné uznávanie národných etalónov a certifikovaných referenčných 

materiálov, 
f) rozpracovávať koncepciu rozvoja metrológie v Slovenskej republike, 
g) zastupovať Slovenskú republiku v medzinárodných metrologických organizáciách a zabezpečovať 

úlohy vyplývajúce z tohto členstva,  
h) schvaľovať typy určených meradiel a overovať určené meradlá, 
i) posudzovať splnenie odborných predpokladov žiadateľa o autorizáciu,  
j) vykonávať úradné merania,  
k) vydávať doklady o spôsobilosti v oblasti metrológie,  
l) podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: 
- vykonávať certifikáciu, posudzovanie zhody, posudzovanie činností súvisiacich s výrobou 

určeného výrobku - meradla,  
- vykonávať skúšky určených výrobkov – meradiel,  
- zabezpečovať tvorbu slovenských technických noriem a predpisov pre oblasť metrológie, 

m) organizovať medzilaboratórne porovnávacie merania v rámci Slovenskej republiky, 
n) poskytovať služby, ďalej metrologické expertízy a iné špeciálne služby v oblasti metrológie,  
o) podľa zákona č. 470/2000 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších 

predpisov, vyhlášky MZSR č. 12/2001 o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany a iných 
všeobecne záväzných právnych predpisov:  
- v určenom rozsahu vykonávať skúšky zdrojov ionizujúceho žiarenia, certifikáciu 

osôb, zariadení a pracovných postupov v oblasti ionizujúceho žiarenia, 
p) zabezpečovať distribúciu a marketing metrologických služieb, certifikovaných referenčných 

materiálov a ďalších činností vykonávaných podľa bodu 1.a), 
q) zabezpečovať vzdelávanie pre potreby praxe v oblasti metrológie,  
r) zabezpečovať doktorandské štúdium a vykonávanie dizertačných skúšok vo vednom odbore 39-

75-9 Metrológia na základe akreditácie, 
s) vykonávať správu a údržbu majetku zvereného štátom do správy1 a zabezpečovať výkon správy 

a údržby majetku zriaďovateľa alebo rozpočtových a príspevkových organizácií v tejto 
zriaďovateľskej pôsobnosti na základe uzavretých zmlúv,  

t) poskytovať ubytovacie služby v spravovaných ubytovacích zariadeniach pre potreby SMU a pre 
organizácie v rámci rezortu UNMS SR. 

2.  V rámci vedľajšej činnosti: 

a)   poskytovať prenájom priestorov a majetku v správe SMU, a poskytovať služby s tým spojené, 
b) poskytovať ubytovacie služby v spravovaných ubytovacích zariadeniach mimo organizácie rezortu 

UNMS SR. 

Štatutárnym orgánom je generálny riaditeľ. 

Úprava vnútornej organizácie a riadenia SMU, vrátane úpravy pracovnoprávnych vzťahov je 
určená Organizačným poriadkom, Pracovným poriadkom, Príkazmi generálneho riaditeľa, 
Rozhodnutiami generálneho riaditeľa a Organizačnými smernicami SMU. 

Majetok SMU je určený delimitačným protokolom ČSMÚ Bratislava na SMU. 
Nehnuteľný majetok SMU tvoria budovy a pozemky, ktoré prešli do jeho vlastníctva na 

základe uskutočneného majetkového prevodu delimitačným protokolom medzi ČSMÚ a SMU zo dňa 
23. 12. 1992 a ktoré nadobudol realizovanou výstavbou do roku 2000. 

Ide o nehnuteľnosti zapísané na LV 

- č. 2210 Okresného úradu Bratislava IV pre katastrálne územie Devín a 
- č. 2744 Okresného úradu Bratislava IV pre katastrálne územie Karlova Ves. 

 
                                                        
1 Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov 
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SMU sa zriaďuje na dobu neurčitú. 
 

Druhá časť 

 

Zriaďovacia listina nadobudla účinnosť dňom 1. januára 1993. 

Dodatok č. 1 nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia 1. januára 1994. 

Rozhodnutie č. 1/97 nadobudlo účinnosť dňom vyhlásenia  15. apríla 1997. 

Rozhodnutie č. 48/99 nadobudlo účinnosť dňom 1. januára 2000. 

Rozhodnutie č. 49/99 nadobudlo účinnosť dňom 1. januára 2000. 

Rozhodnutie č. 63/2000 nadobudlo účinnosť dňom 1. augusta 2000. 

Rozhodnutie č. 130/2000 nadobudlo účinnosť dňom 21. decembra 2000. 

Rozhodnutie č. 1/2001 nadobudlo účinnosť dňom 1. januára 2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bratislava 29.3.2005    RNDr. Dušan Podhorský, DrSc. 
                  predseda úradu 
  
                v. r. 
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