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PROBLEMATIKAPROBLEMATIKA

METODIKY EKMETODIKY EK

podstatné zmeny v metodike podstatné zmeny v metodike 

výkonu EK, nové úkony a výkonu EK, nové úkony a 

ustanovenia v metodike;ustanovenia v metodike;

MERADLÁMERADLÁ  

zmeny v technických zmeny v technických 

požiadavkách na meradlá a požiadavkách na meradlá a 

nové požiadavky na meradlá;nové požiadavky na meradlá;



    

Rozdelenie EK podľa druhu Rozdelenie EK podľa druhu 
paliva a emisného systémupaliva a emisného systému

EK vozidiel so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným EK vozidiel so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným 

systémom;systémom;

EK vozidiel so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným EK vozidiel so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným 

systémomsystémom;;

EK vozidiel so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným EK vozidiel so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným 

systémom a systémom OBD systémom a systémom OBD (od 1.1.2009)(od 1.1.2009);;

EK vozidiel so vznetovým motorom;EK vozidiel so vznetovým motorom;

EK vozidiel so vznetovým motorom a systémom OBD EK vozidiel so vznetovým motorom a systémom OBD (od 1.1.2009)(od 1.1.2009);;



    

Emisnej kontrole Emisnej kontrole nepodliehajúnepodliehajú

motorové vozidlá motorové vozidlá kategórie Lkategórie L a vozidlá  a vozidlá 

kategórie Mkategórie M11 so zážihovým motorom s  so zážihovým motorom s 

nezdokonaleným emisným systémom nezdokonaleným emisným systémom mazaným mazaným 

zmesou paliva a olejazmesou paliva a oleja (t. j. s dvojtaktným  (t. j. s dvojtaktným 

pracovným obehom)pracovným obehom)  § 67 vyhlášky MDPR SR č. § 67 vyhlášky MDPR SR č. 

578/2006 Z. z.578/2006 Z. z.



    

MMETODIKY ETODIKY EKEK

podstatné zmeny v metodike výkonu EK, nové úkony a podstatné zmeny v metodike výkonu EK, nové úkony a 

ustanovenia v metodike;ustanovenia v metodike;



    

Identifikácia vozidla a motoraIdentifikácia vozidla a motora
Doklady predkladané pri EK:Doklady predkladané pri EK:
 osvedčenie o evidencii alebo jeho aktuálnu overenú kópiu spolu s 

potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom 

Policajného zboru;

 protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo 

s druhom paliva B/LPG, LPG, B/CNG, CNG, ak vozidlo nie je 

vybavené plynovým zariadením od výrobcu;

 aktuálne potvrdenie o vykonanej dezinfikácii vozidla, ak ide o EK 

vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných 

materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného 

na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby. 



    

Identifikácia vozidla a motoraIdentifikácia vozidla a motora
Porovnanie identifikačných a evidenčných údajov:
 osvedčenie o evidencii alebo jeho aktuálnu overenú kópiu spolu s 

potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom 

Policajného zboru;

 protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s druhom 

paliva B/LPG, LPG, B/CNG, CNG, ak vozidlo nie je vybavené 

plynovým zariadením od výrobcu;

 aktuálne potvrdenie o vykonanej dezinfikácii vozidla, ak ide o EK 

vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov 

alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu 

uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby. 



    

Identifikácia vozidla a motoraIdentifikácia vozidla a motora
Porovnanie identifikačných
a evidenčných údajov:
 Značka, obchodný názov vozidla

 Druh a kategória vozidla

 Typ vozidla / variant / verzia

 Evidenčné číslo vozidla

 Dátum prvej ev. vozidla (rok výroby) / Dátum prvej ev. vozidla v SR

 VIN číslo vozidla

 Identifikačné číslo motora (typ)

 Druh paliva / zdroj energie (B, B/LPG, LPG, B/CNG, CNG, D)

 Emisný systém (BKAT, NKAT, RKAT, RKAT s OBD, NKAT s OBD)

Údaje dôležité pre správnu 
identifikáciu motora v databáze 
predpisov informačného systémy 
AIS EK.
Údaje potrebné pre vytvorenie 
nového predpisu v AIS EK-u.



    

Značka a obchodný názov vozidlaZnačka a obchodný názov vozidla

ZNAČKA VOZIDLA:ZNAČKA VOZIDLA: - ALFA ROMEO - ALFA ROMEO 

- MERCEDES- MERCEDES

- SKODA- SKODA

- VOLKSWAGEN- VOLKSWAGEN

OBCHODNÝ NÁZOV:OBCHODNÝ NÁZOV: - 156- 156

- C 220- C 220

- OCTAVIA- OCTAVIA

- PASSAT- PASSAT



    

Predpis v AIS EK-u pre:Predpis v AIS EK-u pre:
Škoda OctaviaŠkoda Octavia 1.9 TDI,  1.9 TDI, 81kW81kW pri  pri 4150 min4150 min-1-1, motor, motor  AHFAHF



    

Predpis v AIS EK-u pre:Predpis v AIS EK-u pre:
Škoda Octavia 1.9 TDI, 81kW pri 4150 minŠkoda Octavia 1.9 TDI, 81kW pri 4150 min-1-1, motor AHF, motor AHF



    

Čo spôsobí nedodržanie Čo spôsobí nedodržanie 

týchto zásad, alebo týchto zásad, alebo 

nedôsledná práca technika nedôsledná práca technika 

EK pri práci s databázou EK pri práci s databázou 

predpisov?predpisov?  



    



    

Škoda 120 L, motor 742.12, r. v. 1978Škoda 120 L, motor 742.12, r. v. 1978



    

Škoda 120 L, Škoda 120 L, 
motor 742.12, motor 742.12, 
r. v. 1978r. v. 1978



    

Škoda 120 L, Škoda 120 L, 
motor 742.12, motor 742.12, 
r. v. 1978r. v. 1978



    

Škoda 120 L, Škoda 120 L, 
motor 742.12, motor 742.12, 
r. v. 1978r. v. 1978



    

Škoda 120 L, Škoda 120 L, 
motor 742.12, motor 742.12, 
r. v. 1978r. v. 1978



    

Identifikačné číslo motora (typ)Identifikačné číslo motora (typ)  

 typ motoratyp motora uvedený na motore a  uvedený na motore a identifikačné číslo motora (typ)identifikačné číslo motora (typ)  

uvedené v predložených dokladoch uvedené v predložených dokladoch musia byť v zhodemusia byť v zhode. . 

 ak vozidlo ak vozidlo nemá čitateľne vyznačený typ motoranemá čitateľne vyznačený typ motora, ale ak nie je typ , ale ak nie je typ 

motora úmyselne poškodený, napr. viditeľným vybrúsením,  uvedie motora úmyselne poškodený, napr. viditeľným vybrúsením,  uvedie 

sa sa typ motora uvedený v predložených dokladochtyp motora uvedený v predložených dokladoch a do  a do 

poznámky sa uvedie neidentifikovateľný typ motora. poznámky sa uvedie neidentifikovateľný typ motora. 

 motor zastavaný vo vozidle nesmie mať inú koncepciumotor zastavaný vo vozidle nesmie mať inú koncepciu  alebo alebo 

iný počet valcov alebo iný systém prípravy zmesi a podiný počet valcov alebo iný systém prípravy zmesi a pod. ako typ . ako typ 

motora uvedený v predložených dokladoch.motora uvedený v predložených dokladoch.



    

Nesúlad v identifikačných údajoch vozidlaNesúlad v identifikačných údajoch vozidla

 Ak je pri identifikácii zistený nesúlad medzi údajmi uvedenými v osvedčení Ak je pri identifikácii zistený nesúlad medzi údajmi uvedenými v osvedčení 

o evidencii a údajmi na vozidle, o evidencii a údajmi na vozidle, z dôvodu zmeny systémov, komponentov z dôvodu zmeny systémov, komponentov 

a samostatných technických jednotieka samostatných technických jednotiek na vozidle do AIS EK-u sa  na vozidle do AIS EK-u sa 

zaznamenajú údaje uvedené v osvedčení o evidencii a do poznámky sa zaznamenajú údaje uvedené v osvedčení o evidencii a do poznámky sa 

zaznamenajú údaje zistené na vozidle. zaznamenajú údaje zistené na vozidle. V EK sa nepokračuje a vozidlo sa V EK sa nepokračuje a vozidlo sa 

hodnotí ako nespôsobiléhodnotí ako nespôsobilé..

 Ak je pri identifikácii zistený nesúlad medzi údajmi uvedenými v osvedčení Ak je pri identifikácii zistený nesúlad medzi údajmi uvedenými v osvedčení 

o evidencii a údajmi zistenými na vozidle, o evidencii a údajmi zistenými na vozidle, z dôvodu evidentne nesprávneho z dôvodu evidentne nesprávneho 

vypísania položiek v osvedčení o evidenciivypísania položiek v osvedčení o evidencii (napr.: preklep, gramatika a pod.),  (napr.: preklep, gramatika a pod.), 

do AIS EK-u sa zaznamenajú údaje zistené na vozidle a do poznámky sa do AIS EK-u sa zaznamenajú údaje zistené na vozidle a do poznámky sa 

zaznamenajú údaje uvedené v osvedčení o evidencii a zaznamenajú údaje uvedené v osvedčení o evidencii a v EK sa pokračujev EK sa pokračuje..



    

Emisná kontrola pre B / BKAT, NKATEmisná kontrola pre B / BKAT, NKAT

Postup merania je bez zmien oproti doterajšej Postup merania je bez zmien oproti doterajšej 
metodike s jedinou výnimkou:metodike s jedinou výnimkou:

Dolná hranicaDolná hranica stanoveného rozsahu hodnoty  stanoveného rozsahu hodnoty CO CO 
nie je povinnánie je povinná (ako doposiaľ) ale iba odporučená! (ako doposiaľ) ale iba odporučená!

To znamená, ak je nameraná hodnota CO nižšia ako je To znamená, ak je nameraná hodnota CO nižšia ako je 
stanovená dolná hranica intervalu pre CO a sú dodržané všetky stanovená dolná hranica intervalu pre CO a sú dodržané všetky 
ostatné podmienky merania, vozidlo sa vyhodnotí ako ostatné podmienky merania, vozidlo sa vyhodnotí ako 
spôsobilé.spôsobilé.



    

Emisná kontrola pre Emisná kontrola pre D / BKAT, NKATD / BKAT, NKAT
Stanovenie hodnôt kontrolovaných parametrov:Stanovenie hodnôt kontrolovaných parametrov:
 Maximálne otáčky motora Maximálne otáčky motora 

– ak výrobca hodnotu maximálnych regulačných otáčok neurčil, hornú 
hodnotu rozsahu predstavujú otáčky max. výkonu zväčšené o 15 % pri 
mechanickej väzbe pedálu akcelerátora alebo o 30 % pri elektronickej 
väzbe pedálu akcelerátora. 

 Maximálna prípustná hodnota dymivostiMaximálna prípustná hodnota dymivosti
– je hodnota vypočítaná zväčšením korigovaného súčiniteľa absorpcie „xL“       o 

hodnotu 0,5 m-1 Dmax = xL + 0,5 [m-1]

– alebo je hodnota rovná hodnote dymivosti „D“ Dmax = D [m-1]

 LimityLimity
– 4,00 m-1 pri vozidle prihlásenom do evidencie do 31. decembra 1979,
– 3,00 m-1 pri vozidle s preplňovaným motorom,
– 2,50 m-1 pri vozidle s nepreplňovaným motorom,
– 1,50 m-1 pri vozidle prihlásenom do evidencie od 1. júla 2008,



    

      Meranie otáčok voľnobehuMeranie otáčok voľnobehu

– dolná hodnota otáčok voľnobehu je len dolná hodnota otáčok voľnobehu je len 

odporučená hodnotaodporučená hodnota

To znamená, že pri meraní emisii môžu otáčky To znamená, že pri meraní emisii môžu otáčky 

voľnobehu klesnúť aj pod dolnú hranicu voľnobehu klesnúť aj pod dolnú hranicu 

stanoveného rozsahu voľnobežných otáčok a stanoveného rozsahu voľnobežných otáčok a 

otáčky voľnobehu sa vyhodnotia ako vyhovujúce.otáčky voľnobehu sa vyhodnotia ako vyhovujúce.

Emisná kontrola pre D / BKAT, NKATEmisná kontrola pre D / BKAT, NKAT



    

Emisná kontrola pre B / RKATEmisná kontrola pre B / RKAT
 Identifikácia Identifikácia – porovnanie identifikačných a evidenčných – porovnanie identifikačných a evidenčných 

údajov;údajov;

 Stanovenie hodnôtStanovenie hodnôt kontrolovaných parametrov; kontrolovaných parametrov;
 otáčky pre LPG a CNG sú zhodné s otáčkami pre palivo Botáčky pre LPG a CNG sú zhodné s otáčkami pre palivo B;;

 Vizuálna kontrolaVizuálna kontrola;;

 Meranie emisii:Meranie emisii:
 COCO a  a λλ pri zvýšených otáčkach pri udržaní ustálenej hodnoty  pri zvýšených otáčkach pri udržaní ustálenej hodnoty 

otáčok po dobu 20 sek.otáčok po dobu 20 sek.

 COCO a  a HCHC pri voľnobežných otáčkach pričom otáčky musia byť v  pri voľnobežných otáčkach pričom otáčky musia byť v 
stanovenom rozsahu.stanovenom rozsahu.



    

Emisná kontrola pre B / RKATEmisná kontrola pre B / RKAT
 Limity:Limity:

 hodnota hodnota COCO pri voľnobežných otáčkach: pri voľnobežných otáčkach:
 max.max. 0,5 % 0,5 % pre vozidlo prvýkrát prihlásené do evidencie do 30. júna  pre vozidlo prvýkrát prihlásené do evidencie do 30. júna 

2002,2002,

 max. max. 0,3 %0,3 % pre vozidlo prvýkrát prihlásené do evidencie od 1. júla 2002. pre vozidlo prvýkrát prihlásené do evidencie od 1. júla 2002.

 hodnota hodnota COCO pri zvýšených otáčkach: pri zvýšených otáčkach:
 max. max. 0,2 %0,2 % pre vozidlo prvýkrát prihlásené do evidencie od 1. júla 2002. pre vozidlo prvýkrát prihlásené do evidencie od 1. júla 2002.

 max. max. 0,3 %0,3 % pre vozidlo prvýkrát prihlásené do evidencie do 30. júna  pre vozidlo prvýkrát prihlásené do evidencie do 30. júna 
2002,2002,

 hodnota hodnota HCHC
 max. max. 100 ppm100 ppm

 hodnota hodnota lambda – lambda – λλ
 1 1 ±± 0,03 0,03



    

Emisná kontrola pre B a D / KAT s OBDEmisná kontrola pre B a D / KAT s OBD

Emisná kontrola pre emisné systémy so systémom palubnej diagnostiky Emisná kontrola pre emisné systémy so systémom palubnej diagnostiky 

OBD je zhodná s emisnou kontrolou pre základné palivo (B alebo D) s tým, OBD je zhodná s emisnou kontrolou pre základné palivo (B alebo D) s tým, 

že že snímaniesnímanie otáčok a teploty sa nevykonáva prostredníctvom snímačov  otáčok a teploty sa nevykonáva prostredníctvom snímačov 

meradla ale prostredníctvommeradla ale prostredníctvom  získavania signálu zo systému palubnej získavania signálu zo systému palubnej 

diagnostiky OBDdiagnostiky OBD..

Pri týchto vozidlách je Pri týchto vozidlách je pre úspešné vykonanie emisnej kontroly potrebné pre úspešné vykonanie emisnej kontroly potrebné 

naviazať komunikáciu medzi komunikačným zariadením a systémom naviazať komunikáciu medzi komunikačným zariadením a systémom 

OBD, skontrolovať stav systému a získať údaje potrebné pre výkon OBD, skontrolovať stav systému a získať údaje potrebné pre výkon 

emisnej kontrolyemisnej kontroly..



    

Emisná kontrola pre B / RKATEmisná kontrola pre B / RKAT
 Vozidlá so zážihovým motorom a zdokonaleným emisným Vozidlá so zážihovým motorom a zdokonaleným emisným 

systémom, ktoré sú prvý krát prihlásené do evidencie:systémom, ktoré sú prvý krát prihlásené do evidencie:

 do 31.12.1993do 31.12.1993 majú povinnosť prvýkrát sa podrobiť emisnej kontrole  majú povinnosť prvýkrát sa podrobiť emisnej kontrole 

od 1.4.2007 do 31.6.2007od 1.4.2007 do 31.6.2007;;

 od 1.1.1994 do 31.12.1999od 1.1.1994 do 31.12.1999 majú povinnosť prvýkrát sa podrobiť  majú povinnosť prvýkrát sa podrobiť 

emisnej kontrole emisnej kontrole od 1.7.2007 do 31.12.2007od 1.7.2007 do 31.12.2007;;

 od po 1.1.2000od po 1.1.2000 a ktorým lehota na vykonanie emisnej kontroly  a ktorým lehota na vykonanie emisnej kontroly 

pravidelnej uplynie pravidelnej uplynie do 31.6.2008do 31.6.2008, majú povinnosť prvýkrát sa podrobiť , majú povinnosť prvýkrát sa podrobiť 

emisnej kontrole emisnej kontrole od 1.1.2008 do 31.6.2008od 1.1.2008 do 31.6.2008. . 

 Lehoty EK pravidelnej:Lehoty EK pravidelnej:

 prvýkrát prvýkrát do 4 rokovdo 4 rokov od prvej evidencie; od prvej evidencie;

 následne každé následne každé 2 roky2 roky..



    

MMERADLÁERADLÁ

TECHNICKÉ POŽIADAVKY TECHNICKÉ POŽIADAVKY 

NA MERADLÁNA MERADLÁ  

zmeny v technických zmeny v technických 

požiadavkách na meradlá a požiadavkách na meradlá a 

nové požiadavky na meradlá;nové požiadavky na meradlá;



    

AnalyzátoryAnalyzátory
 pre výkon EK na vozidlách so zážihovým motorom s pre výkon EK na vozidlách so zážihovým motorom s nezdokonaleným nezdokonaleným 

emisným systémom sa používa analyzátor s emisným systémom sa používa analyzátor s triedou presnosti II a vyššoutriedou presnosti II a vyššou;;

 pre výkon EK na vozidlách so zážihovým motorom pre výkon EK na vozidlách so zážihovým motorom so zdokonaleným so zdokonaleným 

emisným systémom sa používa analyzátor s emisným systémom sa používa analyzátor s triedou presnosti 0 alebo Itriedou presnosti 0 alebo I;;

 pre výkon EKpre výkon EK na vozidlách so zážihovým motorom so  na vozidlách so zážihovým motorom so zdokonalenýmzdokonaleným  

emisným systémom sa od 1.1.2009 emisným systémom sa od 1.1.2009 môže používať iba analyzátor môže používať iba analyzátor 

overenýoverený z hľadiska vhodnosti poverenou technickou službou emisnej  z hľadiska vhodnosti poverenou technickou službou emisnej 

kontroly motorových vozidiel a ktorého vhodnosť bola schválená kontroly motorových vozidiel a ktorého vhodnosť bola schválená 

ministerstvom.ministerstvom.



    

AnalyzátoryAnalyzátory
Analyzátor Analyzátor s triedou presnosti 0 alebo Is triedou presnosti 0 alebo I, používaný pre výkon EK na , používaný pre výkon EK na 

vozidlách so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným vozidlách so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným 

systémom, musí na začiatku každého prevádzkového dňa umožňovať systémom, musí na začiatku každého prevádzkového dňa umožňovať 

vykonať vykonať kontrolu tesnostikontrolu tesnosti (od 1.1.2009 kontrolu tesnosti na začiatku  (od 1.1.2009 kontrolu tesnosti na začiatku 

prevádzkového dňa musí vyžadovať) a pred každým meraním musí prevádzkového dňa musí vyžadovať) a pred každým meraním musí 

vykonať vykonať kontrolu zvyškových HCkontrolu zvyškových HC. . 

Od 1.1.2009 bez vykonania týchto testov, alebo ich vykonaní Od 1.1.2009 bez vykonania týchto testov, alebo ich vykonaní 

s negatívnym výsledkom, analyzátor nesmie umožniť meranie v móde s negatívnym výsledkom, analyzátor nesmie umožniť meranie v móde 

pre oficiálne meranie emisii.pre oficiálne meranie emisii.



    

AnalyzátoryAnalyzátory

Softvérové vybavenie analyzátora určeného pre výkon EK na Softvérové vybavenie analyzátora určeného pre výkon EK na 

vozidlách so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným vozidlách so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným 

systémom musí od 1.1.2009 umožňovať pracovať systémom musí od 1.1.2009 umožňovať pracovať 

v automatizovanom systéme merania;v automatizovanom systéme merania;



    

 softvér analyzátora (pre RKAT) a/alebo dymomera softvér analyzátora (pre RKAT) a/alebo dymomera musí po 1.1.2009 musí po 1.1.2009 
umožniť navoliť konfiguráciu vozidla (prevádzkové palivo – emisný systém umožniť navoliť konfiguráciu vozidla (prevádzkové palivo – emisný systém 
– počet nezávislých vyústení výfuku) tak aby bolo možné vykonať súvislé – počet nezávislých vyústení výfuku) tak aby bolo možné vykonať súvislé 
meranie a výsledok merania bol zaznamenaný na výtlačok záznamového meranie a výsledok merania bol zaznamenaný na výtlačok záznamového 
zariadenia resp. v celosti prenesený do AIS EK-u;zariadenia resp. v celosti prenesený do AIS EK-u;

 analyzátor (pre RKAT) analyzátor (pre RKAT) od 1.1.2009 od 1.1.2009 a/alebo dymomer a/alebo dymomer musí umožňovať musí umožňovať 
obsluhe prerušenie skúšky v ktoromkoľvek bode počas skúšobného obsluhe prerušenie skúšky v ktoromkoľvek bode počas skúšobného 
postupu a umožniť vytlačenie záznamu z merania s čiastkovými údajmipostupu a umožniť vytlačenie záznamu z merania s čiastkovými údajmi

 analyzátor (pre RKAT) a/alebo dymomeranalyzátor (pre RKAT) a/alebo dymomer musí od 1.1.2009 umožňovať  musí od 1.1.2009 umožňovať 
voľbu pre automatický prenos hodnôt údajov a nameraných parametrov do voľbu pre automatický prenos hodnôt údajov a nameraných parametrov do 
databázy údajov AIS EK-u minimálne v rozsahu určenom pre záznam databázy údajov AIS EK-u minimálne v rozsahu určenom pre záznam 
o meranío meraní

 analyzátor (pre RKAT) a/alebo dymomeranalyzátor (pre RKAT) a/alebo dymomer, pri meraní na vozidlách, ktoré , pri meraní na vozidlách, ktoré 
sú vybavené systémom OBD, musí od 1.1.2009 umožňovať komunikáciu sú vybavené systémom OBD, musí od 1.1.2009 umožňovať komunikáciu 
a získavanie údajov potrebných pre EK prostredníctvom komunikačného a získavanie údajov potrebných pre EK prostredníctvom komunikačného 
zariadenia, cez normalizované rozhranie (zásuvka OBD).zariadenia, cez normalizované rozhranie (zásuvka OBD).



    

Trieda presnosti analyzátora a jej Trieda presnosti analyzátora a jej 
dokladovaniedokladovanie

 Dokladom o zhode typu meradlaDokladom o zhode typu meradla
 Certifikátom typuCertifikátom typu

Meradlo musí byť uvedené v zozname schválených Meradlo musí byť uvedené v zozname schválených 
meradiel UNMS SR a vlastník meradla vlastní doklad o meradiel UNMS SR a vlastník meradla vlastní doklad o 
triede presnosti (doklad o zhode alebo certifikát) triede presnosti (doklad o zhode alebo certifikát) 
vydáva UNMS SRvydáva UNMS SR a jeho kópiu Vám vydá  a jeho kópiu Vám vydá predajca predajca 
meradlameradla..
V prípade, že zakúpite meradlo „z ruky“ (second) V prípade, že zakúpite meradlo „z ruky“ (second) 
môžete si vyžiadať kópiu dokladu o triede presnosti od môžete si vyžiadať kópiu dokladu o triede presnosti od 
predajcu meradla (prip. od autorizovaného servisného predajcu meradla (prip. od autorizovaného servisného 
pracoviska).pracoviska).



    

1. Január 20091. Január 2009

Používanie schválených meradielPoužívanie schválených meradiel (aj keď máte  (aj keď máte 

platné oprávnenie!!! platné oprávnenie!!! 

Ak PEK nepoužíva schválené meradlo – je to Ak PEK nepoužíva schválené meradlo – je to 

dôvod na zrušenie oprávnenia!!!dôvod na zrušenie oprávnenia!!!

§ 60 čl. 3 pism. c) zákona č. 725 / 2004 Z. z.§ 60 čl. 3 pism. c) zákona č. 725 / 2004 Z. z.
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