
 

 

 

VÁHY S NEAUTOMATICKOU ČINNOSŤOU  

1. Vymedzenie meradiel a spôsob ich metrologickej kontroly 

1.1 Táto príloha upravuje váhy s neautomatickou činnosťou, ktoré sa používajú ako určené 

meradlo podľa § 11 zákona na  

a) váženie v obchodných vzťahoch, 

b) váženie na výpočet poplatkov, taríf, cla, daní, zvýhodnení, pokút, náhrad, 

odškodnenia, poistenia alebo podobných typov platieb, 

c) váženie, ak to ustanovuje osobitný predpis,
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) alebo na vypracúvanie posudkov 

súdnych znalcov, 

d) váženie pacientov v zdravotníctve na účely monitorovania, diagnostikovania a liečby, 

e) váženie pri príprave liekov na predpis v lekárňach a pri analýzach v lekárskych 

laboratóriách alebo farmaceutických laboratóriách,  

f) určovanie ceny podľa hmotnosti pri priamom predaji verejnosti a pri príprave 

spotrebiteľských balení alebo 

g) iný účel, ktorý nie je ustanovený v písmenách a) až f). 

1.2 Váhy s neautomatickou činnosťou sa podľa spôsobu použitia členia na váhy 

s neautomatickou činnosťou  

a) triedy presnosti I, II a III okrem váh uvedených v písmenách b) až d), 

b) na zisťovanie hmotnosti na nápravu alebo koleso koľajového a cestného vozidla 

staticky, 

c) triedy presnosti I a II na váženie drahých kovov, kameňov a cenných materiálov a na 

váženie pri príprave liekov na predpis v lekárni a pri analýze v lekárskom laboratóriu 

alebo farmaceutickom laboratóriu, 

d) triedy presnosti IIII určené na váženie piesku, kamenia, tuhého komunálneho odpadu, 

stavebnej sutiny a podobných materiálov a na váženie malty a betónu.  

1.3 Váhy s neautomatickou činnosťou sa sprístupňujú na trhu alebo uvádzajú do používania 

podľa osobitného predpisu.
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1.4 Pri váhach s neautomatickou činnosťou podľa bodu 1.3 sa následné overenie vykonáva 

podľa § 27 ods. 6 zákona. 

1.5 Váhy s neautomatickou činnosťou so schválením typu podľa § 19 ods. 2 písm. a) zákona 

sa overia podľa technickej normy
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) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie 

s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami. 

1.6 Váhy s neautomatickou činnosťou, ktoré pri overení vyhovujú ustanoveným 

požiadavkám, sa označia overovacou značkou. 
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) Napríklad § 33 ods. 3 zákona č. 94/2013 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) 

a o zmene niektorých zákonov, § 8 ods. 9 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 

v znení zákona č. 60/2010 Z. z. 
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) Napríklad STN EN 45501 Metrologické aspekty váh s neautomatickou činnosťou (99 4102).  
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