Plán úloh rozvoja metrológia na rok 2012, ÚNMS SR, Odbor metrológie

P. č.

NÁZOV ÚLOHY

Metrológia
MS

Predmet úlohy

Zodpovedná
osoba/partneri

Termín
Cena s DPH v
odovzdania
€
úlohy

Výstup

Medzinárodná spolupráca
Pracovné
materiály,
stanovisko,
správa
Pracovné
materiály,
stanovisko,
správa

1

Príprava podkladov a koordinácia činnosti pracovnej
skupiny NO pre smernicu 2009/23/ES

Zabezpečenie jednotného postupu pri činnosti NO na smernicu 2009/23/ES o váhach s neautomatickou
činnosťou v rámci EÚ a účasť v pracovnej skupine WELMEC WG 2 za účelom výmeny aktuálnych
informácií a zosúladenia jednotného postupu v rámci smernice.

Ing. Tomko

600

30.11.2012

2

Príprava podkladov a koordinácia činnosti pracovnej
skupiny NO pre smernicu 2004/22/ES

Zabezpečenie jednotného postupu pri činnosti NO na smernicu 2004/22/ES o meradlách v rámci EÚ a
účasť v pracovnej skupine WELMEC WG 10 za účelom výmeny aktuálnych informácií a zosúladenia
jednotného postupu v rámci smernice.

Ing. Tomko

600

30.11.2012

Metrologické pracoviská na univerzitách

Prieskum stavu metrológie a jej zabezpečenia
Prieskum stavu výučby a zabezpečenia praktickej výučby metrológie na univerzitách, metrologické
laboratóriá (Dotazníkový prieskum dokončenie)
Metodika a metrologická prax

RNDr. Kadlečík

1400

31.10.2012

Príručka,
databáza

Ing. Boris

2 800

15.11.2012

Metodická
príručka, CD

Ing. Boris

3 300

31.10.2012

Metodická
príručka, CD

PSM
3
MMP

4

Príručka pre používateľov meradiel a kontrolné orgány:
„Všeobecne záväzné právne predpisy ustanovujúce
povinnosť vykonávať meranie.“

5

„Príručka kvality“ vypracovanie vzoru dokumentácie,
ktorá preukazuje splnenie podmienok autorizácie podľa Obsah príručky: 1. zákonné požiadavky na dokumentáciu, 2. vzor príručky kvality
zákona o metrológii

6

Metodika na metrologickú kontrolu záznamových
zariadení v cestnej doprave

Vypracovanie metodiky na metrologickú kontrolu záznamových zariadení v cestnej doprave. Metodika bude
obsahovať:
- návrh
prílohy k vyhláške č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kotrole v znení neskorších predpisov,
- pracovný postup na metrologickú kontrolu záznamových zariadení v cestnej doprave.

Ing. Obdržálek

2 900

15.11.2012

Metodika,
Pracovný postup,
CD

7

Príručka: Problematika spotrebiteľsky balených
výrobkov

Predmet príručky:a) analýza právnej úpravy, b) prehľad ustanovení právnych predpisov , c) prehľad
európskych smerníc, d) príručky WELMEC, e) vysvetlivky a komentáre, f) metódy štatistickej kontroly SBV

Ing.Obdržálek

1 800

15.10.2012

Metodická
príručka, CD

8

Metodika: Postupy pri kalibrácii meradiel Praktické
overenie najčastejšie používaných postupov pre
teplotu

Overenie aspoň dvoch najčastejšie používaných postupov kalibrácie teplomerov a spracovanie návrhu
jednotného postupu merania s využitím medzilaboratórnych porovnávaní v kalibračných laboratóriách.

RNDr. Kadlečík

1500

15.11.2012

Merací postup,
Príručka

Ing. Boris

1900

15.10.2012

Dotazník, Správa

SaK

9

Obsah príručky: 1. oblasti a prehľad všeobecne záväzných právnych predpisov, 2. podmienky merania
a používania meradiel a ich metrologická kontrola , 3. kompetencie štátnych orgánov

Semináre, konferencie
Seminár pre odbornú a širokú verejnosť na tému
metrologická legislatíva a ochrana spotrebiteľa

Zorganizovanie a realizácia odborného seminára pre odbornú a širokú verejnosť na tému ochrana
spotrebiteľa z hľadiska metrologickej legislatívy.

