
Kontakt:
Certifika čný orgán pre výrobky (CV), Hviezdoslavova 31, 974 0 1  Banská Bystrica
akreditovaná osoba (osved čenie SNAS o akreditácii č. P-017), notifikovaná osoba č. 1432
Ing. Štefan Král, PhD., riaditeľ certifikačného orgánu pre výrobky, 
tel.: 048/4719 124, fax: 048/4719 178, e-mail: kral@slm.sk

Posudzovanie zhody
Názov položky MJ  Cena v EUR 

Certifikácia typu výrobku, modul B - váhy s neautomatickou činnosťou TP I HZS 35,50 €
Certifikácia typu výrobku, modul B - váhy s neautomatickou činnosťou TP II HZS 35,50 €
Certifikácia typu výrobku, modul B - váhy s neautomatickou činnosťou TP III HZS 35,50 €
Certifikácia typu výrobku, modul B - váhy s neautomatickou činnosťou TP IIII HZS 35,50 €
Overenie zhody výrobku, modul G - váhy s neautomatickou činnosťou TP I HZS 35,50 €
Overenie zhody výrobku, modul G - váhy s neautomatickou činnosťou TP II HZS 35,50 €
Overenie zhody výrobku, modul G - váhy s neautomatickou činnosťou TP III HZS 35,50 €
Overenie zhody výrobku, modul G - váhy s neautomatickou činnosťou TP IIII HZS 35,50 €
Posudzovanie systému kvality - modul D a D1 - váhy s neautomatickou činnosťou ks cena dohodou

Názov položky MJ  Cena v EUR 

EÚ certifikácia typu - modul B ks cena dohodou
Posudzovanie systému kvality - modul D a modul H1 ks cena dohodou
Dohľad nad systémom kvality - modul D a modul H1 ks cena dohodou
EÚ certifikácia návrhu - modul H1 ks cena dohodou
EÚ overenie zhody jednotlivého meradla - modul G ks cena dohodou

Názov položky MJ  Cena v EUR 

EÚ overenie váhy (TP I) ks 132,50 €           
EÚ overenie váhy (TP I) - za každý ďalší rozsah3) ks 97,00 €             
EÚ overenie váhy (TP II) do 20 kg vrátane ks 64,00 €             
EÚ overenie váhy (TP II) do 20 kg vrátane - za každý ďalší rozsah3) ks 28,50 €             

EÚ overenie váhy (TP II) do 20 kg vrátane - za každý ďalší ks (skupinové overenie1), jeden 

certifikát2))
ks 33,50 €             

EÚ overenie váhy (TP II) do 20 kg vrátane - za každý ďalší rozsah3), (skupinové overenie1), 

jeden certifikát2))
ks 28,50 €             

EÚ overenie váhy (TP II) nad 20 kg ks 75,00 €             
EÚ overenie váhy (TP II) nad 20 kg - za každý ďalší rozsah3) ks 39,50 €             

Váhy s neautomatickou činnos ťou
Posudzovanie zhody pod ľa nariadenia vlády SR č. 126/2016 Z. z. o sprístup ňovaní váh s neautomatickou 
činnos ťou na trhu (modul F) - NAWID

Váhy s neautomatickou činnos ťou  

Posudzovanie zhody meradiel pod ľa nariadenia vlády SR č. 145/2016 Z. z. o sprístup ňovaní meradiel na trhu 
(modul B, D, H1 a G) - MID

CENNÍK VÝKONOV CERTIFIKAČNÉHO ORGÁNU PRE VÝROBKY

Účinnos ť od 01.01.2017

Zákaznícke číslo: 0850 111 332

Posudzovanie zhody pod ľa prílohy č. 2, bod 1, 2,3 a 6 k nariadeniu vlády SR č. 126/2016 Z. z.o sprístup ňovaní 
váh s neautomatickou činnos ťou na trhu (moduly B, D, D1 a G) - NAWID
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Názov položky MJ  Cena v EUR 
EÚ overenie váhy (TP III a IIII) do 20 kg vrátane ks 58,00 €             
EÚ overenie váhy (TP III a IIII) do 20 kg vrátane - za každý ďalší rozsah3) ks 22,50 €             
EÚ overenie váhy (TP III a IIII) do 20 kg vrátane - za každý ďalší ks (skupinové overenie1), 

jeden certifikát2))
ks 22,50 €             

EÚ overenie váhy (TP III a IIII) do 20 kg vrátane - za každý ďalší rozsah3) (skupinové 

overenie1), jeden certifikát2))
ks 22,50 €             

EÚ overenie váhy (TP III a IIII) do 100 kg vrátane ks 68,50 €             
EÚ overenie váhy (TP III a IIII) do 100 kg vrátane - za každý ďalší rozsah3) ks 33,00 €             
EÚ overenie váhy (TP III a IIII) do 100 kg vrátane - za každý ďalší ks (skupinové overenie1), 

jeden certifikát2))
ks 33,00 €             

EÚ overenie váhy (TP III a IIII) do 100 kg vrátane - za každý ďalší rozsah3) (skupinové 

overenie1), jeden certifikát2))
ks 33,00 €             

EÚ overenie váhy (TP III a IIII) do 500 kg vrátane ks 83,50 €             
EÚ overenie váhy (TP III a IIII) do 500 kg vrátane - za každý ďalší rozsah3) ks 48,00 €             
EÚ overenie váhy (TP III a IIII) do 500 kg vrátane - za každý ďalší ks (skupinové overenie1), 

jeden certifikát2))
ks 48,00 €             

EÚ overenie váhy (TP III a IIII) do 500 kg vrátane - za každý ďalší rozsah3) (skupinové 

overenie1), jeden certifikát2))
ks 48,00 €             

EÚ overenie váhy (TP III a IIII) do 1000 kg vrátane ks 97,50 €             
EÚ overenie váhy (TP III a IIII) do 1000 kg vrátane - za každý ďalší rozsah3) ks 62,00 €             
EÚ overenie váhy (TP III a IIII) do 1000 kg vrátane - za každý ďalší ks (skupinové overenie1), 

jeden certifikát2))
ks 62,00 €             

EÚ overenie váhy (TP III a IIII) do 1000 kg vrátane - za každý ďalší rozsah3) (skupinové 

overenie1), jeden certifikát2))
ks 62,00 €             

EÚ overenie váhy (TP III a IIII) do 5000 kg vrátane ks 136,50 €           
EÚ overenie váhy (TP III a IIII) do 5000 kg vrátane - za každý ďalší rozsah3) ks 101,00 €           
EÚ overenie váhy (TP III a IIII) do 5000 kg vrátane - za každý ďalší ks (skupinové overenie1), 

jeden certifikát2))
ks 106,00 €           

EÚ overenie váhy (TP III a IIII) do 5000 kg vrátane - za každý ďalší rozsah3) (skupinové 

overenie1), jeden certifikát2))
ks 101,00 €           

EÚ overenie váhy (TP III a IIII) nad 5000 kg do 10000 kg vrátane ks 215,50 €           
EÚ overenie váhy (TP III a IIII) nad 5000 kg do 10000 kg vrátane - za každý ďalší rozsah3)

ks 180,00 €           
EÚ overenie váhy (TP III a IIII) od 10000 kg do 20000 kg vrátane ks 235,50 €           
EÚ overenie váhy (TP III a IIII) nad 10000 kg do 20000 kg vrátane - za každý ďalší rozsah3)

ks 200,00 €           
EÚ overenie váhy (TP III a IIII) nad 20000 kg ks 285,50 €           
EÚ overenie váhy (TP III a IIII) nad 20000 kg - za každý ďalší rozsah3) ks 250,00 €           
EÚ overenie mostovej váhy pre cestné vozidlá do 30000 kg vrátane ks 287,50 €           
EÚ overenie mostovej váhy pre cestné vozidlá do 30000 kg  - za každý ďalší rozsah3) ks 252,00 €           
EÚ overenie mostovej váhy pre cestné vozidlá nad 30000 kg ks 383,50 €           
EÚ overenie mostovej váhy pre cestné vozidlá nad 30000 kg  - za každý ďalší rozsah3) ks 348,00 €           
EÚ overenie mostovej váhy pre koľajové vozidlá ks 371,50 €           
EÚ overenie mostovej váhy pre koľajové vozidlá - za každý ďalší rozsah3) ks 336,00 €           
EÚ overenie kombinovanej mostovej váhy pre koľajové a cestné vozidlá ks 498,50 €           
EÚ overenie váhy na kontrolu kolesových alebo nápravových zaťažení koľajových vozidiel 
(záťažovým vagónom) ks 823,50 €           

EÚ overenie váhy na kontrolu kolesových alebo nápravových zaťažení koľajových vozidiel (1 
mostík) ks 305,50 €           

EÚ overenie váhy na určenie kolesových alebo nápravových zaťažení cestných vozidiel (1 
mostík) ks 305,50 €           

EÚ overenie váhy neštandardnej konštrukcie a na špecifické účely ks cena dohodou
Storno žiadosti o EÚ overenie váhy z dôvodu nepredloženia požadovaných 
podkladov/informácií/meradla a neplnenie požiadaviek certifikácie HZS 35,50 €

Poznámka
1)  len pre váhy rovnakého typu s rovnakými metrologickými parametrami uvedené v jednej žiadosti a skúšané hromadne
2)  vydanie jedného certifikátu o zhode na všetky kusy váh skúšaných pri skupinovom overení je podmienené vydaním rozhodnutia o certifikácií s 
konštatovaním, že bola zistená zhoda výrobku s typom a požiadavkami príslušných právnych predpisov
3)  položka sa účtuje za každý ďalší: rozsah váhy, samostatný nosič zaťaženia/odvažovacieho zariadenia, režim váženia
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Názov položky MJ  Cena v EUR 

Posúdenie zhody a vydanie certifikátu o zhode1) podľa prílohy č. 3 (MI-001) (overenie zhody 
preskúmaním a skúšaním každého meradla)

HZS 35,50 €

Posúdenie zhody a vydanie certifikátu o zhode1) podľa prílohy č. 3 (MI-001) (overenie zhody 
preskúmaním a skúšaním každého meradla) - za každý ďalší ks vodomera

HZS 35,50 €

Posúdenie zhody a vydanie certifikátu o zhode1) podľa prílohy č. 3 (MI-001) - štatistické 
posúdenie zhody

HZS 35,50 €

Posúdenie zhody a vydanie certifikátu o zhode1) podľa prílohy č. 3 (MI-001) - štatistické 
posúdenie zhody - za každý ďalší ks vodomera

ks 2,00 €

Posúdenie zhody a vydanie certifikátu o zhode1) podľa prílohy č. 4 (MI-002) (overenie zhody 
preskúmaním a skúšaním každého meradla)

HZS 35,50 €

Posúdenie zhody a vydanie certifikátu o zhode1) podľa prílohy č. 4 (MI-002) (overenie zhody 
preskúmaním a skúšaním každého meradla) - za každý ďalší ks plynomera

HZS 35,50 €

Posúdenie zhody a vydanie certifikátu o zhode1) podľa prílohy č. 4 (MI-002) - štatistické 
posúdenie zhody

HZS 35,50 €

Posúdenie zhody a vydanie certifikátu o zhode1) podľa prílohy č. 4 (MI-002) - štatistické 
posúdenie zhody - za každý ďalší ks plynomera

ks 2,00 €

Posúdenie zhody a vydanie certifikátu o zhode1) podľa prílohy č. 5 (MI-003) (overenie zhody 
preskúmaním a skúšaním každého meradla)

HZS 35,50 €

Posúdenie zhody a vydanie certifikátu o zhode1) podľa prílohy č. 5 (MI-003) (overenie zhody 
preskúmaním a skúšaním každého meradla) - za každý ďalší ks elektromera

HZS 35,50 €

Posúdenie zhody a vydanie certifikátu o zhode1) podľa prílohy č. 5 (MI-003)  - štatistické 
posúdenie zhody

HZS 35,50 €

Posúdenie zhody a vydanie certifikátu o zhode1) podľa prílohy č. 5 (MI-003)  - štatistické 
posúdenie zhody - za každý ďalší ks elektromera

ks 2,00 €

Posúdenie zhody a vydanie certifikátu o zhode1) podľa prílohy č. 6 (MI-004) (overenie zhody 
preskúmaním a skúšaním každého meradla)

HZS 35,50 €

Posúdenie zhody a vydanie certifikátu o zhode1) podľa prílohy č. 6 (MI-004) (overenie zhody 
preskúmaním a skúšaním každého meradla) - za každý ďalší ks merača tepla alebo jeho 
podzostavy

HZS 35,50 €

Posúdenie zhody a vydanie certifikátu o zhode1) podľa prílohy č. 6 (MI-004) - štatistické 
posúdenie zhody

HZS 35,50 €

Posúdenie zhody a vydanie certifikátu o zhode1) podľa prílohy č. 6 (MI-004) - štatistické 
posúdenie zhody - za každý ďalší ks prietokomernej časti merača tepla - podzostava

ks 1,50 €

Posúdenie zhody a vydanie certifikátu o zhode1) podľa prílohy č. 6 (MI-004) - štatistické 
posúdenie zhody - za každý ďalší ks kalorimetrického počítadla elektronického - podzostava

ks 2,00 €

Posúdenie zhody a vydanie certifikátu o zhode1) podľa prílohy č. 6 (MI-004) - štatistické 
posúdenie zhody - za každý ďalší ks kompaktného merača tepla (počítadlo + odp. snímač 
teploty + prietokomerná časť)

ks 3,50 €

Posúdenie zhody a vydanie certifikátu o zhode1) podľa prílohy č.7 (MI-005) - jeden ks HZS 35,50 €
Posúdenie zhody a vydanie certifikátu o zhode1) podľa prílohy č.7 (MI-005) - za každý ďalší ks 
meracej zostavy

HZS 35,50 €

Posúdenie zhody a vydanie certifikátu o zhode1) podľa prílohy č. 8 (MI-006) - jeden ks HZS cena dohodou

Posúdenie zhody a vydanie certifikátu o zhode1) podľa prílohy č. 9 (MI-007) (overenie zhody 
preskúmaním a skúšaním každého meradla)

HZS 35,50 €

Posúdenie zhody a vydanie certifikátu o zhode1) podľa prílohy č. 9 (MI-007) (overenie zhody 
preskúmaním a skúšaním každého meradla) - za každý ďalší ks taxametra

HZS 35,50 €

Posúdenie zhody a vydanie certifikátu o zhode1) podľa prílohy č. 9 (MI-007) - štatistické 
posúdenie zhody

HZS 35,50 €

Posúdenie zhody a vydanie certifikátu o zhode1) podľa prílohy č. 9 (MI-007) - štatistické 
posúdenie zhody - za každý ďalší ks taxametra

ks 3,50 €

Posudzovanie zhody meradiel pod ľa nariadenia vlády SR č. 145/2016 Z. z. o sprístup ňovaní meradiel na trhu 
(modul F) - MID

Strana 3/4



Názov položky MJ  Cena v EUR 
Posúdenie zhody a vydanie certifikátu o zhode1) podľa prílohy č. 12 (MI-010) (overenie zhody 
preskúmaním a skúšaním každého meradla)

HZS 35,50 €

Posúdenie zhody a vydanie certifikátu o zhode1) podľa prílohy č. 12 (MI-010) (overenie zhody 
preskúmaním a skúšaním každého meradla) - za každý ďalší ks analyzátora výfukových 
plynov

HZS 35,50 €

Posúdenie zhody a vydanie certifikátu o zhode1) podľa prílohy č. 12 (MI-010) - štatistické 
posúdenie zhody

HZS 35,50 €

Posúdenie zhody a vydanie certifikátu o zhode1) podľa prílohy č. 12 (MI-010) - štatistické 
posúdenie zhody - za každý ďalší ks analyzátora výfukových plynov ks 7,00 €

Storno žiadosti o EÚ overenie meradla z dôvodu nepredloženia požadovaných 
podkladov/informácií/meradla a neplnenie požiadaviek certifikácie HZS 35,50 €

Poznámka 

Ostatné výkony certifika čného orgánu pre výrobky
Názov položky MJ  Cena v EUR 

Ostatné výkony certifika čného orgánu pre výrobky
Vydanie duplikátu ES certifikátu o overení alebo (ES) certifikátu o zhode (max. 5 strán) ks 20,50 €
Vydanie duplikátu ES certifikátu o overení alebo (ES) certifikátu o zhode (max. 5 strán) - za 
každú ďalšiu stranu duplikátu ks 5,00 €

Vydanie duplikátu ES certifikátu typu/certifikátu EÚ skúšky typu, osvedčenia/certifikátu o 
schválení systému kvality

ks 200,00 €

Dodatok k certifikátu EÚ skúšky typu alebo certifikátu o schválení systému kvality (zmena 
nevyžadujúca posudzovanie - administratívna úprava)

HZS 35,50 €

Dodatok k certifikátu EÚ typu alebo certifikátu o schválení systému kvality (zmena vyžadujúca 
posudzovanie)

HZS 35,50 €

Posúdenie zhody a vydanie certifikátu zhody podľa technických noriem alebo iných 
technických špecifikácií HZS 35,50 €

Certifikácia typu meradla podľa WG 8.8 - modulárny prístup ks cena dohodou
OIML certifikácia typu meradla ks cena dohodou
Preverenie podmienok pre uznanie overenia meradla v zahraničí HZS 35,50 €
Ostatné certifikácie ks cena dohodou

1) vydanie certifikátu o zhode je podmienené vydaním rozhodnutia o certifikácii s konštatovaním, že bola zistená zhoda výrobku s 
typom a požiadavkami príslušných právnych predpisov
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