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Oznámenie o verejnom prerokovaní na webovom sídle ÚNMS SR 
 

Verejné prerokovanie návrhov pôvodných normalizačných dokumentov / Public enquiry of home grown standardization deliverables 
(hereinafter as „drafts“). 

 
Pripomienky k ďalej uvedeným návrhom normalizačných dokumentov možno zaslať do 31. 08. 2021 na uvedené adresy. 
Comments to the bellow list of drafts can be sent to the given address until 2021-08-31. 
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Predmet normy:  

Táto slovenská technická norma obsahuje definície a im priradené termíny (v slovenčine a v origináli v angličtine) ako súbor 
základných a všeobecných termínov používaných v metrológii. Jej všeobecné použitie môžu využiť vedeckí pracovníci a technici 
vrátane fyzikov, chemikov, vedeckých pracovníkov v oblasti medicíny; ako aj pedagógovia a odborníci zaoberajúci sa plánovaním 
alebo vykonávaním meraní bez ohľadu na úroveň neistoty merania a bez ohľadu na oblasť použitia. Jej použitie taktiež môžu 
využiť rôzne vládne a medzivládne orgány, obchodné spoločnosti, akreditačné orgány, riadiace orgány a odborné spoločnosti. 
Obsahuje diagramy termínov na vysvetlenie ich vzťahov. Pri mnohých definíciách sú uvedené doplňujúce informácie vo forme 
príkladov a poznámok. 

Scope: 

This Slovak technical standard contains definitions and associated terms (in Slovak and in the original in English) as a set of basic 
and general terms used in metrology. General use of this standard is for scientists and technicians including physicists, chemists, 
scientists in the field of medicine; as well as for educators and professionals involved in planning or performing measurements, 
regardless of the level of measurement uncertainty and regardless of the area of application. Its use can also be used by various 
governmental and intergovernmental bodies, companies, accreditation bodies, governing bodies and professional associations. 

This standard contains diagrams of terms to explain their relationships. For many definitions, additional information is provided in 
the form of examples and notes. 

 


