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Výskum a VýVoj

Diagramy kumulatívnych súčtov v riaDení meracích procesov

Dana	Jenčuráková,	Rudolf	Palenčár

Abstrakt 

Používané	 metódy	 v	 systéme	 riadenia	 merania	 siahajú	 od	 základných	 porovnávaní	 meraní	 a	 charakteristík	 meracieho	
zariadenia	až	po	použitie	štatistických	techník	v	meracích	procesoch,	ktoré	plnia	významnú	úlohu.	Cieľom	štatistickej	analýzy	
kvality	merania	v	meracom	procese	je	zabezpečiť	plnenie	špecifikácie	meracieho	procesu.	Za	tým	účelom	je	potrebné	vybrať	
vhodné	prostriedky	analýzy	k	analytickému	postupu,	ktoré	zabezpečia	vysokú	pravdepodobnosť	detekcie	chyby	v	meraní	a	nízku	
pravdepodobnosť	falošného	zamietnutia	chyby	v	meraní.	Taktiež	zabezpečia	bezprostredné	rozhodnutie	o	spĺňaní	požiadaviek	
na	meranie.	Vhodné	sú	najmä	regulačné	diagramy	výberových	priemerov	a	výberových	variačných	rozpätí.	Tieto	diagramy	
predstavujú	jednu	z	najúčinnejších	kombinácií	prostriedkov	riadenia	meracieho	procesu.	V	niektorých	prípadoch	je	vhodnejšie	
použitie	diagramov	kumulatívnych	súčtov.

Kľúčové slová
meranie,	merací	proces,	riadenie,	regulačný	diagram

Ing.	Dana	Jenčuráková,	prof.	Ing.	Rudolf	Palenčár,	PhD. 
Ústav	automatizácie,	merania	a	aplikovanej	informatiky, 
Strojnícka	fakulta	STU, 
Nám.	slobody	17,	Bratislava 
dana.jencurakova@stuba.sk 
rudolf.palencar@stuba.sk

príspevok v plnom znení je súčasťou časopisu metrológia a skúšobníctvo č. 1/2015, ktorého vydavateľom je  
úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo sr.

CumulATivE Sum CHArTS iN THE mANAgEmENT Of THE mEASurEmENT 
processes

Dana	Jenčuráková,	Rudolf	Palenčár

Abstract

The	methods	used	in	the	measurement	management	system	range	from	basic	comparing	of	measurements	and	characteristics	
of	measuring	equipment	to	the	use	of	statistical	techniques	in	the	measurement	processes	that	fulfill	an	important	role.	The	aim	
of	the	statistical	analysis	of	the	measurement	quality	in	the	measuring	process	is	to	ensure	the	fulfillment	of	measuring	process	
specifications.	For	this	purpose	it	is	necessary	to	choose	the	appropriate	means	of	the	analysis	for	the	analytical	method	which	
will	ensure	a	high	probability	of	error	detecting	and	low	probability	of	 false	rejection	of	error	 in	measurement.	They	also	
ensure	an	immediate	decision	on	fulfilling	the	requirements	for	measurement.	Particularly	suitable	are	control	charts	of	sample	
averages	and	control	charts	of	sample	variation	range.	These	diagrams	are	one	of	the	most	effective	combinations	of	control	
means	of	the	measuring	process.	In	some	cases	it	is	more	appropriate	the	application	of	cumulative	sum	charts.

Keywords 
Measurement,	Measurement	process,	Control,	Control	Charts
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testovanie priehyBu lineÁrneJ osi pomocou laserovÉho 
interFerometra renishaW Xl-80

Michal	Vajsábel,	Martin	Koval

Abstrakt
Príspevok	sa	zaoberá	problematikou	merania	priehybu	lineárnej	osi	určenej	na	polohovanie.	Na	lineárnej	osi	boli	zvolené	
merané	 body.	 Pri	 experimentoch	 boli	 použité	 rôzne	 typy	 nájazdov	 do	 meracích	 bodov.	 Ako	 snímač	 bol	 použitý	 laserový	
interferometer	Renishaw	XL	80.	Meranie	sa	uskutočnilo	v	špecializovanom	laboratóriu	na	Ústave	automatizácie,	Strojníckej	
fakulty	STU.

Kľúčové slová
interferometer,	lineárna	os,	presnosť	polohovania,	priehyb

Ing.	Michal	Vajsábel,	Ing.	Martin	Koval 
Slovenská	technická	univerzite	v	Bratislave	 
Strojnícka	fakulta 
Ústav	automatizácie,	merania	a	aplikovanej	informatiky 
Námestie	slobody	17,	812	31	Bratislava	1 
michal.vajsabel@stuba.sk 
martin.koval@stuba.sk

TESTiNg DEflECTiONS liNEAr AXiS uSiNg A lASEr iNTErfErOmETEr 
renishaW Xl-80

Michal	Vajsábel,	Martin	Koval

Abstract
The	 paper	 deals	 with	 the	 measuring	 problems	 of	 the	 linear	 axis	 deflection	 defined	 by	 the	 positioning.	 Measured	 points	
were	chosen	on	linear	axis.	During	the	experiments	various	types	of	invasions	were	used	to	the	measurement	points.	Laser	
interferometer	Renishaw	XL	80	has	been	used	as	the	sensor.	The	measurement	was	performed	in	a	specialized	laboratory	at	
the	Institute	of	Automation,	Faculty	of	Mechanical	Engineering	STU.

Keywords
interferometer,	linear	axis	positioning	accuracy,	sag

príspevok v plnom znení je súčasťou časopisu metrológia a skúšobníctvo č. 1/2015, ktorého vydavateľom je  
úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo sr.
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Úvod

Priemyselná počítačová tomografia patrí medzi účinné metó-
dy pre neinvazívnu detekciu a vyhodnotenie pórovitosti (in-
klúzie, póry) a iných defektov nielen v konštrukčných ma-
teriáloch, ale aj v biomedicínskych vzorkách. Defekt je také 
porušenie materiálu alebo výrobku, ktorého povaha, tvar, 
rozmery a priestorová orientácia môžu pôsobiť negatívne pri 
jeho využívaní. Za chybu materiálu alebo výrobku sa pova-
žuje nesprávne chemické zloženie, chyby štruktúry, odchýl-
ky od požadovaných mechanických a fyzikálnych vlastností, 
trhliny, praskliny, dutiny (bubliny, póry, ...), cudzie materiá-
ly, tvarové chyby, korózia, opotrebenie a iné. 

Pri využití počítačovej tomografie sa za pór považuje každé 
miesto v skúmanom objeme, ktoré má oproti materiálu skú-
maného objemu hustotu nižšiu, resp. blízku hustote vzduchu. 
Označenie daného miesta ako póru závisí od faktorov ako 
vstupné nastavenia pre vyhodnocovanie materiálovej homo-
genity snímaného objektu, hustoty materiálu objektu, pa-
rametrov snímania a podobne. Objem pórov v sledovanom 
objeme je zvyčajne udávaný ako porozita. Na vyhodnocova-
nie porozity sa používa niekoľko metód, pričom v priemysle 
sa najčastejšie využíva hodnotenie podľa VDG P201/VW 
50097 a VDG P202/VW 50093. Inklúzia je oproti tomu kaž-
dé miesto v skúmanom objeme, ktoré má oproti materiálu 
skúmaného objemu hustotu vyššiu a na röntgenovom obraze 
(počítačovej rekonštrukcii) sa manifestuje ako výrazne svet-
lejší bod (plocha).

Vzhľadom na množstvo parametrov vstupujúcich do proce-
su vyhodnotenia porozity, sa tento príspevok zaoberá ana-
lýzou nastavení pre jej vyhodnocovanie v softvéry Volume 
Graphics VGStudioMAX.

Pre získanie podkladov pre vyhodnocovanie (mračna bo-
dov) bol použitý priemyelný počítačový tomograf Carl Zeiss 
Metrom 1500.

Vzorky

Na vyhodnotenie inklúzií vo vzorke boli vyrobené vzorky 
z epoxidu s umelo pridanými inklúziami. Výhodou epoxi-
du je jeho transparentnosť a nízka merná hmotnosť (cca. 
1,15 g/cm3). Týmto spôsobom je zabezpečená vizuálna kon-

analÝZa inklúZií pri pouŽití počítačoveJ tomograFie

Abstrakt
Cieľom	tejto	práce	bolo	analyzovať	pórovitosť,	resp.	inklúzie	vzoriek	z	vybraných	materiálov	pomocou	metrotomografie.	Hlavnou	
zložkou	problému	bola	správna	metodika	softvérového	spracovania	nameraných	údajov	získaných	počítačovou	tomografiou	
na	zariadení	Carl	Zeiss	Metrotom	1500.	Pri	rôznych	nastaveniach	vstupných	parametrov	sa	zisťoval	predpokladaný	výstup	na	
známom	súbore	defektov.	Porovnanie	vplyvov	nastavení	na	výsledkov	vyhodnotenia	má	pomôcť	pri	nastavovaní	parametrov	
pre	vyhodnotenie	defektov	v	priemyselných	aplikáciách.

Kľúčové slová
počítačová	tomografia,	porozita,	inklúzie

trola inklúzií aj počas procesu vytvárania vzoriek. Vzorka 
má tvar kvádra s rozmermi 20 mm × 10 mm × 20 mm. 
V objeme vzorky, približne na ploche v polovici šírky, boli 
umiestnené inklúzie. Materiál inklúzií bol zvolený tak, aby 
bol rozdiel mernej hmotnosti epoxidu s materiálom čo mož-
no najväčší, a zároveň, aby bol skúmaný rozdielny rozmer 
zrna. 
K tomuto testovaniu boli za materiál inklúzií zvolené sklene-
né guľôčky s priemerom 0,3 – 0,5 mm a s mernou hmotnos-
ťou 2,4 – 2,8 g/cm3.
Vzorka bola následne nasnímaná na počítačovom tomografe 
so vstupnými hodnotami uvedenými v tab. č. 1.

tab. č. 1 – parametre snímania vzorky

Prúd [μA] 155

Napätie [kV] 250

Zisk detektora 8

Integračný čas [ms] 2000

Veľkosť voxelu [μm] 40,25

Veľkosť strany priestorového bodu (voxelu) je 40,25μm, 
pričom softvérová analýza umožňuje vyhodnocovať defek-
ty s veľkosťou minimálne 8 voxelov. V prípade plošného 
útvaru je priemer kruhu 0,322 mm a v prípade objemového 
útvaru približne 0,11 mm. Pri priemere inklúzií 0,3 – 0,5mm 
by mali byť inklúzie spoľahlivo na základe tohto kritéria 
identifikovateľné.

analýza inklúzií

Modul analýzy pórovitosti, resp. inklúzii ponúka rad algorit-
mov umožňujúcich detekciu defektov, ktoré sú umiestnené 
vo vnútri objektu a poskytuje podrobné informácie o týchto 
defektoch. 3D Modul analýzy pórovitosti/inklúzií obsahuje 
niekoľko rôznych algoritmov a režimov, ktoré umožňujú 
nastaviť konkrétne parametre a tak pozorovať póry a de-
fekty s vysokým, resp. nízkym kontrastom – podľa potreby. 
Analýzou sa vypočítajú rôzne parametre, napr. vzdialenosť 
pórov navzájom, guľovitosť, vzdialenosť pórov od povrchu 
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vzorky alebo užívateľsky definovaného povrchu. Táto funk-
cia umožňuje spustiť testovanie, ktoré pomôže technikovi 
posúdiť, či sa defekty nachádzajú vo vnútri, vonku alebo na 
povrchu objektu. Podrobné informácie o každom defekte, 
ako jeho objem, predpokladaná veľkosť a umiestnenie sú 
uvedené vo výslednej tabuľke, resp. zobrazené graficky.

Používateľské okno defektoskopie sa skladá z nasledujúcich 
častí (obr. č. 1):

A. Voľba algoritmu: 

Z ponúkaných možností bol vybratý algoritmus VGDefX 
(v2.2). Používa sa pre variáciu a redukciu hodnoty sivej far-
by, detekuje defekty, ktoré sú pripojené k okolitému vzdu-
chu. 

B. Mód analýzy: 

Mód analýzy umožňuje vyhľadávanie pórov alebo inklúzií. 
Algoritmus pre vyhľadávanie pórov hľadá v základnom ma-
teriály miesta, ktoré sú tmavšie (hodnota sivej póru je nižšia 
ako hodnota sivej základného materiálu), naopak algoritmus 
pre vyhľadávanie inklúzií hľadá v základnom materiály svet-
lejšie miesta (hodnota sivej inklúzie je vyššia ako hodnota 
sivej základného materiálu).

C. Materiálové parametre:

Voľba medzi determinovaným povrchom (povrchom urče-
ným na základe polovičnej hodnoty sivej medzi a pozadím 
a materiálom) alebo manuálne definovaným povrchom.

D. Parametre analýzy: 

a) Redukcia	 šumu:	 Je možné zvoliť režim redukcie 
šumu a tým filtrovať dáta. Je k dispozícii niekoľko 
Gausových filtrov (Nízky, Nízky adaptívny, Stredný, 
Stredný adaptívny, Vysoký, Vysoký adaptívny) spolu 
s Mediánovým filtrom.

b) Kritérium	 pravdepodobnosti: Výber sa uskutočňuje 
podľa kritériá, ktoré defekty budú sledované a ich 
pravdepodobnosť vypočítavaná.

Dostupné sú preddefinované kritériá: Všeobecné, Všeobecné 
(V2.2.2 a starší model), Veľkosť(celková), Dutina (pór) 
a Kontrast.

E. Výsledkové filtre: 

Tieto parametre ovplyvňujú druhú fázu postupu detekcie de-
fektov.

a) Prahová	hodnota	pravdepodobnosti: Všetky možné 
defekty oblasti, ktoré prechádzajú kontrolou veľkosti, 
budú ďalej spracovávané v niekoľkých fázach ana-
lýzy. Tieto etapy sa snažia rozlišovať medzi skutoč-
nými defektmi a artefaktmi využitím algoritmov pre 
spracovanie obrazu. Každý zistený defekt je označe-
ný hodnotou udávajúcou pravdepodobnosť, či sa jed-
ná o skutočný defekt.

 Určením prahu pravdepodobnosti sa zahrnú do zozna-
mu iba defekty prevyšujúce túto prahovú hodnotu.

b) Minimálna/maximálna	veľkosť: Špecifikuje sa mini-
málna a maximálna veľkosť defektu, pričom sa môže 
definovať, či sa veľkosť vzťahuje k Objemu, Polome-
ru alebo Priemeru defektu. 

 Vzhľadom na povahu CT údajov, hodnota min. veľ-
kosti by nemala byť menšia ako 8 voxelov (t. j. oblasť 
o 2 × 2 × 2 voxel).

nastavené parameter pri teste

Vzorky s inklúziami boli podrobené snímaniu a následnej 
defektoskopickej analýze. Zmenou niektorých nastavení sa 
dosiahol rozdielny výsledok v inšpekčnej správe, pričom 
zvyšné parametre boli pre všetky kombinácie totožné a to:

– Voľba algoritmu – VGDefX (v2.2)
– Mód analýzy – Inklúzie
– Materiálové parametre – Determinovaný povrch
– Prahová hodnota pravdepodobnosti – hodnota 1 

a vyššie
– Minimálna/maximálna veľkosť – min = 0,3 mm, 

max = 3,0 mm

Pri ostatných nastaveniach sa menili nasledujúce parametre:
● Redukcia šumu
 –  nízky filter
 –  vysoký filter
 –  mediánový filter
● Kritérium pravdepodobnosti
 –  všeobecné
 –  veľkosť (celková)
 –  dutina (pór)
 –  kontrast.

Týmto kombinovaním vzniklo 12 párov, ktorých výsledky 
sa medzi sebou porovnávali (tab. č. 2). Tieto parametre do-
laďujú finálny výsledok tak, aby čo najlepšie odpovedal na 
konkrétny prípad z praxe.
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tab. č. 2 – Legenda pre nadchádzajúce grafy  
porovnaní parametrov

poradové 
číslo

Kombinácia parametrov

redukcia šumu
Kritérium  

pravde-
podobnosti

použité 
skratky

1. Nízky filter Kontrast LC

2. Nízky filter Všeobecné LG

3. Nízky filter Dutina LP

4. Nízky filter Veľkosť LS

5. Vysoký filter Kontrast HC

6. Vysoký filter Všeobecné HG

7. Vysoký filter Dutina HP

8. Vysoký filter Veľkosť HS

9. Mediánový filter Kontrast MC

10. Mediánový filter Všeobecné MG

11. Mediánový filter Dutina MP

12. Mediánový filter Veľkosť MS

spracovanie upravených výsledkov defektoskopie

Po získaní finálnych inšpekčných správ bolo pozorované 
nesprávne potvrdenie inklúzie, resp. nesprávne označenie 
miesta bez inklúzie ako inklúziu materiálu. Preto bolo po-
trebné zo získaných dát tieto nesprávne potvrdenia vylúčiť. 
Následne sa stanovil podiel pravdivo potvrdených a falošne 
potvrdených inklúzií, ktorý podal informáciu o relevantnos-
ti, či vierohodnosti danej kombinácií nastavení. 

Na základe vizuálnej kontroly je možné prehlásiť, že kom-
binácia nastaviteľných parametrov, Kritérium pravdepodob-
nosti a Veľkosť so všetkými Redukciami šumu ,nie je vhodná 
pre tento typ analýzy defektoskopie. Ako je zreteľne vidieť 
na poslednom segmente obr. č. 2 namiesto možných inklúzií 
softvér detekoval falošne pozitívne výsledky a úplne vylúčil 
správne riešenia.

Vizuálnym porovnaním vzoriek s rôznymi redukciami šumu 
bolo preukázané (obr. 3), že táto funkcia má pre tento typ 
analýzy inklúzií iba minimálny, či takmer zanedbateľný po-
diel pri výpočte pravdepodobnosti správneho odhalenia in-
klúzií. 

Pri porovnaní počtu detekovaných prípadov so skutočným 
počtom inklúzií a následne správne potvrdenými prípadmi, 
je možné vidieť, že zadávaný parameter Prahovej hodnoty 
pravdepodobnosti v používateľskom rozhraní je špecifický 
pre každú kombináciu parametrov zvlášť. Tým pádom nie 
je možné zadefinovať, resp. odporučiť univerzálnu hodnotu 
Prahovej hodnoty pravdepodobnosti pre každé meranie také-
hoto typu. Zadefinovanie tejto hodnoty závisí od skúseností 
a znalostí obsluhujúceho technického personálu.

Obr.	č.	1	–	Používateľské	rozhranie	defektoskopickej	analýzy,	program	VGStudio	Max
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Záver

Zo získaných výsledkov analýzy inklúzií na vzorke vyplý-
va, že:

– Kritérium pravdepodobnosti Veľkosť so všetkými 
Reduk ciami šumu nie je vhodná pre tento typ analýzy 
defektoskopie.

– Funkcia redukcie šumu má iba minimálny, či takmer 
zanedbateľný podiel pri výpočte pravdepodobnosti 
správneho odhalenia inklúzií. 

– Nie je možné zadefinovať, resp. odporučiť univer-
zálnu hodnotu Prahovej hodnoty pravdepodobnosti 
pre každé meranie takéhoto typu. Zadefinovanie tejto 
hodnoty závisí od skúseností a znalostí obsluhujúce-
ho technického personálu.

Začlenením ďalších parametrov a ich nastavení by bolo 
možné detailnejšie skúmať ich vplyvy na jednotlivé typy 
problémov technickej praxe. Avšak by bolo potrebné použiť 
vzorky, ktoré by čo najviac zjednodušili a sprehľadnili prácu 
s veľkým množstvom dát, ktoré sa pri analýze vytvára. 

poďakovanie

Tento článok bol vytvorený realizáciou projektu VEGA 
1/0515/13 „Návrh konštrukčného usporiadania a archi-
tektúry inteligentných implantátov“ a „Medicínsky uni-

verzitný vedecký park v Košiciach (MediPark Košice)“ 
(ITMS:26220220185), na základe podpory operačného 
programu Výskum a vývoj financovaného z Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja.
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Obr.	č.	2	–	Vizuálne	porovnanie	rôznych	kritérií	pravdepodobnosti	pri	rovnakom	filtri	redukcii	šumu	na	jednej	vzorke	 
(1	–	Vzorka	pred	analýzou	defektoskopie,	2	–	HC,	3	–	HG,	4	–	HP,	5	–	HS)

Obr.	č.	3	–	Vizuálne	porovnanie	rôznych	filtrov	redukcii	šumu	pri	rovnakých	kritériách	pravdepodobnosti	jednej	vzorky	 
(1	–	Vzorka	pred	analýzou	defektoskopie,	2	–	HC,	3	–	LC,	4	–	MC)
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História Ústavu merania Slovenskej akadémie vied (SAV) je 
spojená s Laboratóriom pre výskum a vývoj meracích a fyzi-
kálnych prístrojov, ktoré bolo založené v roku 1953 ako jed-
no z prvých laboratórií novo sa konštituujúcej SAV. V roku 
1963 získalo toto laboratórium štatút ústavu.

V súčasnosti je ústav vedeckou inštitúciou, ktorej aktivity 
zahŕňajú tieto základné oblasti základného a aplikovaného 
výskumu:

● teória merania a matematicko-štatistické metódy na 
spracovanie experimentálnych výsledkov,

● systémy na meranie vybraných fyzikálnych veličín,
● meracie systémy pre biomedicínu, matematické a po-

čítačové modelovanie bionických štruktúr a procesov, 
spracovanie biosignálov,

● návrh metód a meracích systémov určených na rieše-
nie neštandardných problémov merania vo výskume 
a v priemysle. Vývoj a realizácia unikátnych mera-
cích systémov ako zhmotnený výsledok vedecko-
výskumnej činnosti. 

Ústav poskytuje poradenské a ďalšie expertízne služby, kto-
ré súvisia s hlavnou činnosťou organizácie.

Ústav uskutočňuje vedeckú výchovu v odboroch „meracia 
technika“ a „bionika a biomechanika“ v spolupráci so slo-
venskými univerzitami.

Štruktúra ústavu: 5 vedeckých oddelení (oddelenie opto-
elektronických meracích metód, oddelenie magnetometrie, 
oddelenie teoretických metód, oddelenie zobrazovacích me-
tód, oddelenie biomeraní) a pracovisko technického zabez-
pečenia. 

súčasný výskumný program a jeho potenciálne využitie 
v hospodárskej sfére

Okrem základného výskumu v oblasti vybraných meracích 
metód sa ústav orientuje na tieto úlohy s dopadom na hos-
podárku sféru:

● systémy na meranie priestorovej stability veľkých 
energetických objektov,

● meracie komplexy na automatizované merania vy-
braných fyzikálnych veličín (teploty, tlaku, infračer-
veného žiarenia) v reálnom čase,

● tomografické metódy a zariadenia na nedeštruktívne 
skúmanie štrukturálnych zmien 3D objektov na báze 
nukleárnej magnetickej rezonancie,

● magnetometrické systémy SQUID na meranie níz-
kych koncentrácií práškových feromagnetických lá-
tok v biologických štruktúrach,

● mnohokanálové systémy snímania elektrickej aktivi-
ty srdca a gastrointestinálneho traktu človeka pomo-
cou povrchových elektród.

vybavenie

Prístroje na meranie elektrických a biomagnetických polí, 
hydronivelačné a pendametrické meracie systémy, zariade-
nie nukleárnej magnetickej rezonancie, prístroje na infra-
červenú termometriu, zariadenie na prípravu a testovanie 
nových vysokoteplotných supravodivých materiálov, vý-
počtová technika.

18 rieŠenÝCh prOJeKtOv

Medzinárodné projekty
● Diagnostika ľudských kĺbových chrupaviek pomocou 

metód MRI
● MPNS – Európska sieť pre fyziku a metodológiu hy-

perpolarizácie v NMR a MRI
● Meranie a spracovanie informácií pre diagnostické 

zobrazovanie elektrických polí srdca a mozgu
● Modelovo založená analýza a interpretácia elektric-

kého poľa srdca meraného pomocou EKG s vysokým 
rozlíšením

súčasnÉ vÝskumnÉ aktivity v ústave merania sav

Motto:

Experimentálna	veda	neprijíma	pravdu	
od	nadradených	vied;	ona	je	vládkyňa	
a	ostatné	vedy	sú	jej	služobníkmi. 

Roger Bacon: Opus Tertium
* 1214 – † 1294

Ako	je	známe,	vo	fyzike	boli	prvýkrát	použité	zásady,	ktoré	platia	pre	ľubovoľný	vedecký	výskum.	 
Prvá	z	týchto	zásad	je,	že	rovnaké	príčiny	vedú	k	rovnakým	dôsledkom.	 

Druhá	zásada	hovorí,	že	príroda	sa	riadi	jednotnými	princípmi	a	nič	nerobí	zbytočne.	 
Tretia	zásada	spočíva	v	tom,	že	kritériom	správnosti	teórie	je	vždy	experiment.
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● Neinvazívne meranie a informačná analýza bioelek-
trických signálov

● Výskum a aplikácie VT supravodičov

národné projekty
● Aplikácia SQUID magnetometrie a magnetickej re-

zonancie pri hodnotení účinnosti génovej terapie vy-
užívajúcej magnetické nanočastice

● CEKOMAT II – Budovanie CE na výskum a vývoj 
konštrukčných kompozitných materiálov – 2. etapa

● Chémia ako „pridaná hodnota“ v poznávaní a vývoji:
–	 pórobetónov	novej	generácie	a	
–	 materiálov	bez	makrodefektov	(MDF	materiálov)

● Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé 
technológie a energetiku

● Meracie a zobrazovacie metódy na báze magnetic-
kej rezonancie pre materiálový a biomedicínsky vý-
skum.

● CARDINFO – Meracie, komunikačné a informačné 
systémy na monitorovanie kardiovaskulárneho rizika 
u pacientov s hypertenziou

● Metódy a systémy na mnohokanálové meranie a hod-
notenie bioelektrických signálov srdca a mozgu

● Nové metódy klasifikácie a predikcie v analýze bi-
osignálov a biologicky inšpirovanom počítačovom 
videní

● Nové metódy matematickej štatistiky
● Progresívne metódy merania a nedeštruktívneho tes-

tovania – aktívna infračervená termografia a röntge-
nová mikrotomografia

● STATGUM – Štatistické metódy pre analýzu neistôt 
v metrológii

laBoRatÓRIa ÚstaVu mERaNIa

Laboratórium Mr tomografie národného centra NmR 
(Nukleárnej magnetickej rezo nancie)

V laboratóriu sú viaceré zostavy MR a CT tomografov.

MCI	–	Experimentálny	celotelový	tomograf	TMR	–	96	na	princípe	magnetickej	rezonancie

NMR	zobrazovacie	zariadenie	firmy	ESAOTE	–	Opera	
určené	pre	biomedicínsky	a	materiálový	výskum	a	výskum	

v	oblasti	nanotechnológií

Zobrazenie	komerčných	mincí	za	použitia	sekvencie	
Gradient-echo.	Materiálové	nehomogenity	 

sú	jasne	viditeľné
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Laboratórium Rtg mikrotomografie

V rámci projektu CEKOMAT bol zo zdrojov Európskej únie 
cez ERDF získaný röntgenový počítačový mikrotomograf 
Nanotom 180 s rozlíšením (200 – 300 nm) a rozlíšením de-
tektora 2 300 × 2 300 bodov. Jeho súčasťou je výkonný počí-
tačový klaster (8 PC) na rekonštrukciu 3D obrazu z projekcií 
a softvérové moduly na meranie porozity, defektov a súrad-
nicovú metrológiu.

a)	 Morfologický	 obrázok	 68-ročného	 pacies	 degeneratív-
nym	poškodením	menisku:	Z	obrázku		z	bežnej	MRI	sek-
vencie	nie	je	možné	stanoviť	diagnózu	z	dôvodu	nízkeho	
až	takmer	žiadneho	signálu	z	oblasti	menisku.

b)	 binárna	mapa,
c)	 mono-exponenciálna	T2*	mapa,
d)	 mapa	krátkej	zložky	T2*,
e)	 mapa	dlhej	zložky	T2*,
f)	 mapa	presnosti	 výpočtu	T2*.	Na	 základe	 zmien	krátkej	

zložky	 T2*	 je	 možné	 usúdiť	 na	mieru	 degeneratívneho	
poškodenia	menisku.

a)	 Pacient	trpí	degeneratívnym	ochorením.
b)	 Pacient	 roztrhnutie	 zadného	 menisku	 (Menisela	 Tear),	

čo	 sa	 prejavilo	 červeným	 sfarbením	 zadnej	 časti,	 na	
obrázku	b)	vpravo.	

Predné	menisky,	na	obrázku	a)	a	b)	vľavo	zobrazujú	normálny	
–	zdravý	stav.

MR	obrázky	získané	technikou	multi-echo	variable	time	of	echo.	Výsledkom	sú	pseudo-ofarbené	mapy	meniskov,	 
pričom	použitím	farebnej	škály	je	možné	kvantifikovať	hodnoty	T2*

Zariadenie	umožňuje	3D	analýzu	štruktúry	materiálov	
(kompozity),	nedeštruktívne	testovanie	a	meranie	
rozmerov	vnútorných	3D	štruktúr	malých	objektov	

s	voxelovým	rozlíšením	až	0,5	µm/voxel.

Uveďme niektoré príklady: 



Chrobák
Mobil
Integrovaný	obvod	
Mechanická	súčiastka
Vypeňovaný	hliník
Mucha
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Laboratórium na syntézu vysokoteplotných 
supravodičov a nanomateriálov. 

Laboratórium je vybavené viacerými horizontálnymi mlecí-
mi zariadeniami a vertikálnou pecou. Slúži na štúdium a syn-
tézu objemových vysoko-teplotných supravodičov ako napr. 
Tl, Pb, Sr, Ba, Ca, Cu, syntézu naprašovacích terčov pre ten-
ké supravodivé filmy a štruktúry na báze REBCO, štúdium 
nanoprekurzorov Fe3O4 a TiO2 pre aplikácie v materiálovom 
výskume a v medicíne.

Laboratórium pre magnetické merania

Významnou oblasťou výskumu v Ústave merania SAV je 
meranie magnetických polí a magnetických vlastností ma-
teriálov. K tomu je určené špeciálne vysokofrekvenčne 
elektromagneticky tienené laboratórium na meranie slabých 
magnetických polí v lese pri budove ústavu, ktoré slúži naj-
mä na merania s využitím supravodivých kvantových mag-
netometrov SQUID.

Laboratórium biomeraní 

Pre oblasť merania a analýzy biosignálov má ústav vybu-
dované čiastočne elektricky tienené laboratórium biomera-
ní s viacerými zariadeniami na experimentálne viackaná-
lové snímanie a analýzu biologických signálov ako EEG, 
EKG-ProCardio 8, EGG-ProGastro 3, reflexu Achillovej 
šľachy – BioLab ATR, systolických intervalov – BioLab STI 
a ďalšie.

Distribúcia	Fe-Ti	oxidov	v	leukokrátnom	granite	 
z	Malej	Fatry.	Na	obrázku	vľavo	je	pozorovateľná	výrazná	

akumulácia	Fe-Ti	oxidov	v	mladšej	žile.

Použitie	röntgenovej	počítačovej	mikrotomografie	v	biológii	
a	palentológii	Ophisaurus harti.	3D	lebka	z	laterálneho	
pohľadu	a	priečny	rez	lebkou	s	pohľadom	do	vnútra	lebky.
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Laboratórium optických meracích metód

Dôležitá časť výskumných aktivít laboratória je zameraná na 
problematiku infračervenej pasívnej a aktívnej termografie. 
Výsledky výskumu sa využívajú najmä v oblasti bezkontakt-

ného merania teploty, vizualizácie teplotných polí a nedeš-
truktívneho testovania historických pamiatok.

Neinvazívne	určená	poloha	ektopickej	aktivity	s	modelom	
hrudníka	s	aproximovaným	tvarom	aj	modelom	srdca	

získanými	pomocou	CT	(c)	(pohľad	od	bázy	srdca	k	apexu)	
a	realistickým	modelom	srdca	z	CT	(b),	s	tvarom	hrudníka

CT	snímok	hrudníka	pacienta	a	iniciálna	ektopiecká	
aktivita	pri	báze	ľavej	komory	zistená	pomocou	 

intrakardiálneho	mapovania.	

Zviditeľnenie	častí	fresky	nesúdržnej	s	podkladovým	murivom	v	kostole	sv.	Štefana	kráľa	v	Žiline	–	 
Rudina	metódou	aktívnej	infračervenej	termografie	(spolupráca	s	reštaurátorom	akad.mal	Jozef	Dorica)
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Laboratórium pre meranie náklonu  
veľkých objektov 

Zariadenia na meranie náklonu reaktorov jadrových elek-
trární. Je použitá metóda hydrostatickej nivelácie a penda-
metrie s automatizovaným optoelektronickým odčítaním. 
Namontovanie systému prispelo k zvýšeniu bezpečnosti 
prevádzky jadrových elektrární v Jaslovských Bohuniciach 
a Mochovciach.
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prehĽaD proJektov emrp rieŠenÝch v roku 2014

enG63 Gridsens – Metrológia siete senzorov 
pre stanovenie vlastností elektrickej siete

Cieľom projektu je vyvinúť techniky pre posilnenie schopnos-
ti senzorových sietí, s cieľom zlepšiť monitorovanie a znalosti 
elektrických distribučných sietí. V rámci projektu sa vyvíja 
metrológia pre senzorové siete a interpretačné modely, ktoré 
prevádzkovateľom poskytnú nástroj na lepšiu informovanosť 
o stave elektrických sietí.

Úlohou SMÚ je v spolupráci s prevádzkovateľom lokálnej 
distribučnej siete poskytnúť reálne údaje zo siete za účelom 
overenia algoritmov vyvinutých partnermi.

SMÚ v spolupráci so Západoslovenskou distribučnou, 
a. s. poskytol vybranú časť topológie siete a jej parametre. 
Momentálne prebieha výber meracích bodov a detailnejší po-
pis parametrov siete.

enG52 smartGrid ii – Meracie nástroje pre stabilitu 
a kvalitu inteligentných sietí

Cieľom tohto projektu je vyvíjať, demonštrovať a overiť nové 
meracie nástroje pre riadenie prevádzkovej stability a kvali-
ty inteligentných sietí. Výsledky a analýza reálnych meraní 
na sieti poskytnú zásadné informácie projektantom sietí a nor-
malizačným orgánom.

Úlohou SMÚ v spolupráci s národným prevádzkovateľom 
prenosových a distribučných sietí je vykonať reálne merania 
kvality siete.

SMÚ spolupracuje na riešení projektu s FEI STU. Spoločne 
sa otestovala synchronizácia a zber údajov piatich analyzá-
torov kvality siete. Štyroch analyzátorov ELCOM a jedného 
analyzátoru Fluke. Z výsledkov sa dospelo k rozhodnutiu po-
užiť na merania tri analyzátory ELCOM.

neW07 thz security – Mikrovlnná a terahertzová 
metrológia

Cieľom projektu je poskytnúť potrebnú metrológiu pre novo 
sa rozvíjajúce technológie zabezpečenia, ako sú systémy na 
skenovanie, aktívne zobrazovanie, ultra-širokopásmový radar 
a spektrometre pôsobiace v sub-terahertzovom a terahertzo-
vom frekvenčnom rozsahu 20 GHz a 5 THz.

Úlohou SMÚ je pracovať na vývoji radu mikrobolo-
metrov, metrologických charakterizáciách a aplikáciách 
Bolometrických detektorov.

V rámci riešenia projektu sa simuláciou ukázalo, že zámena 
kremíkovej, alebo MgO membrány za polyimidovu mem-
bránu zaručí, že aj mikrobolometer na 1-5THz je dosiahnu-
teľný z dôvodu nízkej permitivity polyimidu. Vylepšila sa aj 
technológia dosiahnutia malého prechodového odporu medzi 
LaSrMnO3 a zlatou anténou.

enG54 Biogas – Metrológia pre bioplyny

Cieľom projektu je vývoj a validácia metód pre určenie 
kľúčových nečistôt, vlhkosti, častíc, výhrevnosti a hustoty 
bioplynu.

Európska asociácia národných metrologických inštitútov 
(EURAMET), ako regionálna metrologická organizácia 
Európy zastupujúca záujmy národných metrologických inšti-
túcií v svetovej metrológii patrí medzi organizácie, ktoré aktív-
ne podporujú metrologický výskum. EURAMET zodpovedá 
za vypracovanie a vykonávanie Európskeho metrologického 
výskumného programu (EMRP) podporovaného Európskou 
úniou. Program EMRP bol navrhnutý tak, aby podnecoval 
spoluprácu medzi národnými metrologickými inštitúciami 
a partnermi v priemysle a akademickej sfére. Cieľom progra-
mu bola podpora vytvorenia integrovaného európskeho sys-
tému metrologického výskumu kritickej veľkosti s aktívnym 
zapojením sa na regionálnej, národnej, európskej aj medziná-
rodnej úrovni a maximalizovať prínos zlepšených meracích 
riešení pre Európu. Do programu s rozpočtom 400 mil. € bolo 
zapojených 23 národných metrologických inštitúcií a finan-
coval 50 spoločných výskumných projektov v špecifických 
oblastiach metrológie. Formou realizácie projektov aktivoval 
medzinárodnú spoluprácu viacerých metrologických inštitú-
tov najmä v oblastiach, kde náročnosť vyžadovaná v prípade 
výskumu a vývoja špičkových metrologických riešení presa-
huje hranice jednotlivých štátov.

Účasť v programe EMRP umožnila Slovenskému metrologic-
kému ústavu (SMÚ) v rámci projektov pracovať na moderných 
metrologických riešeniach. V roku 2014 SMÚ spolupracoval 
so zahraničnými partnermi na 17 EMRP projektoch z oblasti 
ionizujúceho žiarenia, elektriny a magnetizmu, tlaku, chémie, 
termometrie a hmotnosti a pridružených veličín, z ktorých sa 
v danom roku úspešne ukončilo 8 projektov. V priebehu roka 
2014 sa zástupcovia SMÚ zúčastnili 15 projektových stret-
nutí.

 prehľad projektov riešených v roku 2014

enG61 FutureGrid – nekonvenčné napäťové a prúdové 
senzory pre budúce elektrické siete

Cieľom projektu je podporovať širšie uplatnenie nových 
senzorových technológií v budúcich energetických sieťach. 
V rámci projektu sa skúmajú možnosti nových nekonvenč-
ných senzorov, napr. senzorov na báze optického Faradayovho 
efektu, hybridné elektrické/optické senzory a Rogowského 
cievky so vzduchovým jadrom pre meranie prúdu, ako aj sys-
témy založené na napäťových deličoch pre meranie napätia.

Úlohou SMÚ v projekte je pracovať na charakterizácii senzo-
rov a na meraniach v reálnej sieti a charakterizovať a testovať 
rôzne aspekty výkonu nového senzora.

V rámci riešenia projektových úloh je SMÚ zapojené vo vý-
voji magnetického tienenia Rogowského cievky, na ktorej 
spolupracuje so Slovenskou firmou Applied Precision, s. r. o., 
ktorá vyvinula tienenie na báze geometrického zapojenia 
štyroch malých cievok. Projekt je vo fáze merania cievky 
a následne sa porovnajú výsledné parametre s vyvinutou 
cievkou z Turecka, ktorá má tienenie na báze metalického 
krytu cievky.
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Úlohou SMÚ je podieľať sa na stanovení termofyzikálnych 
vlastností zmesí bioplynov. Pripraviť minimálne 2 syntetic-
ké zmesi biometánového plynu a 3 bioplynové zmesi, merať 
hustotu zmesí, ako aj určiť závislosť tlaku od hustoty zmesí 
v rozsahu 0 až 150 bar.

V rámci riešenia projektu sa pripravujú syntetické plynné zme-
si bioplynu, ktoré sa budú certifikovať ako primárne plynné 
referenčné materiály a budú sa merať ich fyzikálne vlastnosti 
na Etalóne hustoty plynov v Laboratóriu tlaku a vákua. V zá-
vere  projektu sa namerané hodnoty hustoty v SMU porovnajú 
s hodnotami nameranými v CEM (španielsky metrologický 
ústav) formou porovnania.

siB51 GraphOhm – Metrológia kvantového odporu 
na báze grafénu

Cieľom projektu je poskytnúť na použitie jednoduchšie, ale 
v konečnom dôsledku presné kvantové etalóny elektrického 
odporu na báze grafénu.

Úlohou SMÚ je vyšetrovať grafénové filmy pripravené rôz-
nymi metódami a modifikovať adsorbátmi.

V rámci riešenia projektu sa skúmalo ako vplýva na grafén 
podložka. Počas riešenia projektu sa potvrdilo, že je možné 
elektricky kontaktovať grafén aj zboku. Ako vhodný substrát 
sa definovalo sklo a ďalším krokom bude realizácia jeho na-
ryhovania. 

hLt09 Metrextrt – Metrológia pre rádioterapiu 
s komplexnými radiačnými poliami

Cieľom projektu je vyvinúť a porovnať nové referencie z hľa-
diska absorbovanej dávky vo vode pre stredneenergetické 
x-lúče, študovať nové integrálne množstvá pre charakterizáciu 
vysokoenergetickych x-lúčov, zlepšiť súdržnosť a sledovateľ-
nosť protónových a uhlíkových iónových zväzkov, vyvinúť 
sledovateľné systémy merania pre overenie dávky a distribú-
cie v komplexných radiačných poliach a použiť nízkoenerge-
tické x-lúče pre brachyterapiu. 

Úlohou SMÚ je podieľať sa na charakterizácii ionizačných ko-
môr pre dozimetriu v skenovaných protónových zväzkoch a ex-
perimentálnej charakterizácii materiálov a dozimetrov v ske-
novanom protónovom zväzku až do 250 MeV. Spolupracovať 
pri riešení projektových úloh mal SMÚ s Protónovým centrom 
Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku. Vzhľadom na 
nedostupnosť protónového zariadenia a neuvedenie centra do 
prevádzky, ako aj enormnú vyťaženosť známych Protónových 
centier, nebolo možné vykonať jednotlivé protónové merania. 
Momentálne sa SMÚ podieľa iba na podporných a organizač-
ných činnostiach v rámci ostatných projektových úloh.

siB05 newKiLO – vývoj praktických prostriedkov na 
prenos jednotky hmotnosti podľa novej definície

Cieľom projektu je zabezpečiť kontinuitu jednotky hmotnosti 
medzi existujúcimi a novými realizáciami jednotky poskyt-
nutím prostriedkov na presnejšie stanovenie Planckovej kon-
štanty s odvolaním sa na medzinárodný prototyp kilogramu, 
pričom šírenie novej realizácie jednotky hmotnosti na úrovni 
národných metrologických inštitúcií musí byť dosiahnuteľné 
s neistotou menšou ako je požadovaná neistota realizácie.

Úlohou SMÚ je vykonávať cyklické experimenty vzduch-
vákuum na artefakte kilogramu podľa protokolu, prispievať 
k prieskumu požiadaviek jednotlivých národných metrologic-
kých inštitúcií pre uskladnenie a prenos primárnych etalónov 
hmotnosti, navrhnúť vhodné zariadenie umožňujúce jedno-
duché uskladnenie a prepravu za účelom realizácie porovná-
vacieho merania s minimálnymi neistotami a podieľať sa na 
spracovaní príručky pre koncových užívateľov.

V rámci projektu bol v roku 2013 vypracovaný návrh preprav-
nej komory s možnosťou naplnenia komory inertným plynom 
alebo vyčerpaním komory na vákuum. Momentálne sa získa-
vajú namerané údaje od iných ústavov, aby sa dalo kontinuál-
ne nadviazať na zavedenie nového kilogramu.

siB09 elements – primárne etalóny pre náročné prvky

Cieľom projektu je vytvoriť technickú základňu pre zabezpe-
čenie primárnych etalónov pre meranie koncentrácií prvkov 
prostredníctvom zefektívnenia postupov pre ich charakterizá-
ciu a nadväzovanie.

Úlohou SMÚ bolo podieľať sa na úlohách zameraných na vý-
voj metód priameho stanovenia a na nadväzovanie roztokov.

V rámci riešenia projektu bol v SMÚ vylepšený postup a zní-
žená neistota coulometrického merania EDTA, ktorá sa ďalej 
používa pri kalibrácii certifikovaných referenčných materiá-
lov jednoprvkových roztokov pre prax. Rozvíjajú sa aj metó-
dy priameho a nepriameho stanovenia prvkov v roztokoch.

 projekty, ktoré sa počas roka 2014 ukončili

ind01 hiteMs – Metrológia vysokých teplôt 
pre priemyselné aplikácie (> 1 000 °C)

Cieľom projektu bolo vyvinúť sadu termometrických techník 
pre zlepšenie merania vysokých teplôt (nad 1 000 °C) v prie-
mysle koherentným a zrozumiteľným spôsobom.

Úlohou SMÚ bolo spolupracovať na vytvorení modelu emi-
sivity na podporu absolútnych meraní pri vysokých teplotách, 
stanovení referenčnej funkcie priemyselných termočlánkov 
a na návrhu Euramet príručky opisujúcej metódy pre testova-
nie ich životnosti.

V rámci projektu SMÚ vykonal merania zamerané na sta-
novenie referenčnej funkcie nového typu termočlánku  Pt-
40%Rh/Pt-20%Rh, testovanie životnosti („life time testing‘‘) 
termočlánkov z obecných kovov a spolupracoval na vytvorení 
novej metódy na meranie emisivity neznámych materiálov.

env07 MeteoMet – Metrológia tlaku, teploty, vlhkosti 
a vzdušnej rýchlosti v atmosfére 

Projekt bol zameraný na nadväznosť meraní podieľajúcich 
sa na problematike klimatických zmien, ako aj definovanie 
meracích etalónov, vývoj postupov merania a harmonizáciu 
kritérií, s cieľom zabezpečenia kvality dát. 

Úlohou SMÚ bolo posúdiť historické údaje o teplote vzduchu 
z databáz, zhromažďovať informácie z meteorologických sta-
níc, zozbierať historické teplotné údaje z meteorologických 
služieb, výskumných centier a klimatických štúdií. Vyvinúť 
metódu umožňujúcu overenie modelu historických údajov.
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SMÚ pod daným projektom riešil problematiku harmonizácie 
historických údajov z meteorologických pozorovaní, pričom 
sa posudzovali relevantné metrologické vlastnosti. Ďalej bola 
riešená problematika vplyvu vývoja teplotných stupníc na 
historické meteorologické záznamy a pre tento účel bol zho-
tovený matematický model, ktorý bol použitý v programe na 
prepočet teplotných údajov od roku 1927 do aktuálnej medzi-
národnej teplotnej stupnice ITS-90.

env06 euMetrispeC – spektrálne referenčné dáta 
pre monitorovanie atmosféry

Cieľom projektu bolo vytvoriť európsku spektroskopickú in-
fraštruktúru s vysokým rozlíšením kvôli zabezpečeniu nad-
väznosti spektrálnych dát pre atmosférické sledovanie.

Úlohou SMÚ bolo spolupracovať na definovaní maximál-
nych prípustných neistôt pre každý z cieľových analytov, pre 
päť parametrov spektrálnej čiary, porovnávať najmenej osem 
nadväzných spektrálnych čiar súboru údajov, vytvoriť pred-
MLDB dátové úložisko, merať teplotnú závislosť koeficien-
tu tlakovej rozťažnosti vo vzduchu a podieľať sa na úvodnej 
charakteristike a optimalizácii CF.

V rámci projektu sa vytvorila nová databáza spektroskopic-
kých údajov pre molekuly skleníkových plynov. Uvedené 
dáta boli získané s deklarovanou metrologickou nadväznos-
ťou a s vysokou presnosťou v laboratóriách zúčastnených 
metrologických ústavov. V odborných časopisoch a na kon-
ferenciách boli zverejnené výsledky účastníkov projektu. Na 
meranie boli použité viaceré spektrálne techniky.

env09 MetrorWM – Metrológia nakladania 
s rádioaktívnym odpadom

Cieľom projektu bolo vyvinúť štandardizované nadväzné me-
tódy merania pre tuhý rádioaktívny odpad, nové nástroje a me-
tódy pre in-situ merania, monitory odpadových plynov pre ulo-
žené odpady, a štandardné zdroje a referenčné materiály, ako aj 
zlepšiť údaje o rozpade pre dlhožijúce rádionuklidy.

Úlohou SMÚ bolo vykonať analýzu bežne dostupných mera-
cích metód a zariadení a podieľať sa na analýze in-situ meraní 
a kalibrácie.

V rámci riešenia projektu bol hlavný dôraz venovaný aplikácii 
metódy škálovacích faktorov do algoritmu merania v softvé-
rovej časti vyvíjaných meracích systémov a stanoveniu neistôt 
merania aktivity rádioaktívnych odpadov pre použité metódy 
merania.

ind04 MetroMetal – Metrológia ionizujúceho žiarenia 
v metalurgickom priemysle

Cieľom projektu bolo vyvinúť a odporučiť najlepšie metódy 
a prístroje na monitorovanie a stanovenie aktivity vo vzor-
kách tavby, trosky a popolčeka.

Úlohou SMÚ bolo spolupracovať na vývoji optimálnej me-
tódy merania aktivity, na vývoji referenčných materiálov pre 
metalurgiu, na simuláciach Monte-Carlo modelov pre mera-
cie geometrie a pri výbere optimálneho spektrometrického 
zariadenia na meranie vzoriek.

V rámci projektu boli vyvinuté prototypové zariadenia, kto-
ré boli otestované a verifikované v metalurgickom závode 

v Čechách, v Portugalsku a Španielsku. Projekt pre prax pri-
niesol nové meracie zariadenie, metódu a spôsob stanovenia 
aktivity vo vzorkách v metalurgickom priemysle.

env01 MaCpoll – Metrológia chemických 
znečisťujúcich látok v ovzduší

Cieľom projektu bolo zosúladiť referenčné metódy s nároč-
nými požiadavkami kalibračných plynov, ako sú span plyny 
a nulový plyn, ktoré sú stanovené v dokumentácii noriem EN 
týkajúcich sa smernice o kvalite ovzdušia (2008/50/ES).

Úlohou SMÚ bolo podieľať sa na vývoji a zdokonaľovaní prí-
pravných riediacich metód NO, NO2 a SO2 pre kalibračné úče-
ly, ako aj na vývoji kalibračných metód pre obsah NO, NO2 
a SO2 v etalónoch nulového plynu.

SMÚ sa v rámci projektu zúčastnil na porovnaní merania níz-
kych koncentrácií SO2 a NO, s podobnými výsledkami ako 
mali iné laboratória. Pred meraním nízkych hodnôt reaktív-
nych plynov (pod 1 ppm) sa nastolila dôležitá otázka, ako 
kalibrovať meradlo a pri nastavení nulovej línie brať nulový 
plyn ako 0 alebo nie. Výsledky poukazujú na zvýšenú neistotu 
meraní práve o nečitoty v nulovom plyne, ktoré v súčasnosti 
nedokážeme správne identifikovať a samotná nulová línia po-
tom môže byť výrazne posunutá od samotnej 0.

ind03 highpres – Metrológia vysokých tlakov 
pre priemyselné aplikácie 

Cieľom projektu bolo realizovať primárny etalón tlaku s roz-
sahom 1,6 GPa a s očakávanou relatívnou neistotou siahajúcou 
k 0,05 %, ako aj prenosné etalóny s rozsahom 1,5 GPa a zave-
denie kalibračných služieb v rozsahu tlakov do 1,5 GPa.

Úlohou SMÚ v projekte bolo predovšetkým podieľať sa na 
realizácii prenosného etalónu založeného na báze presných 
vysokotlakových snímačov a na všetkých súvisiacich činnos-
tiach.

Výsledkom projektu bolo kvalitatívne zhodnotenie rôznych 
vysokotlakových snímačov a posúdenie vhodnosti ich použi-
tia v komerčnom nasadení.

env05 Ocean – Metrológia pre salinitu a kyslosť 
oceánov

Cieľom projektu bolo zlepšenie metrologickej infraštruktúry 
pre spoľahlivé monitorovanie a modelovanie procesov v oce-
ánoch spojených s klimatickými zmenami. Vyvinúť vhodné 
metódy a nástroje a zlepšiť databázy používané pre klimatické 
modely. 

Úlohou SMÚ bolo podieľať sa na úlohách zameraných na 
metrológiu rozpusteného kyslíka, primárne a referenčné me-
tódy pre kyslosť a zloženie morskej vody a nadväznosť sla-
nosti na hustotu. 

SMÚ sa v rámci riešenia projektu zapojil do prác v oblasti 
merania salinity a pH, stanovenia koncentrácie dusičnanov 
a dusitanov v morskej vode a coulometrického stanovenia 
rozpusteného kyslíka.

RNDr.	Miroslava	Baginová 
Slovenský	metrologický	ústav,	Bratislava 

baginova@smu.gov.sk	
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Úvod

V minulosti patrilo právo prijímať právne akty Európskych 
spoločenstiev výhradne Rade, ktorá prijímala aj vykonáva-
cie právne predpisy. Jednotným európskym aktom1 sa táto 
právomoc presunula na Komisiu, aby sa celý proces zrýchlil 
a zabezpečil tým väčšiu flexibilitu pri prijímaní administra-
tívnych a technických predpisov.

Vznik komitológie v roku 1960 bol úzko spojený s hľada-
ním „ad hoc“ riešenia pre problémy regulácie hospodár-
skeho a sociálneho života Európskeho hospodárskeho spo-
ločenstva (EHS) len prostredníctvom legislatívnych aktov. 
Riešenie ponúkala vnútroštátna prax členských štátov únie, 
ktoré zvyknú delegovať právomoci na výkonnú zložku. Pri 
absencii reformy zakladajúcich zmlúv a stále častejších 
problémoch v legislatívnom procese (tzv. politika „prázdne-
ho kresla“ a Luxemburský kompromis) sa nápad delegovať 
vykonávaciu právomoc na Komisiu zdal ako atraktívne rie-
šenie. V tejto súvislosti sa stanovil aj dohľad zástupcov člen-
ských štátov na vykonávanie týchto právomocí Komisiou 
prostredníctvom výborov. Následne v šesťdesiatich a sedem-
desiatych rokoch zaznamenalo prijímanie týchto predpisov 
skutočný nárast2. 

S objavením sa spolurozhodovacieho postupu v Ma as-
trichtskej zmluve bolo potrebné revidovať aj systém komito-
lógie, tak ako to požadoval Európsky parlament. Rozhodnutie 
Rady č. 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú 
postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených 
na Komisiu3 bolo prelomovým v oblasti komitológie a stalo 
sa právnym základom regulácie vzťahov medzi Komisiou 

1 Ú. v. EÚ L 169 zo dňa 29. 6. 1987
2 CHRISTIANSEN T. at al. 2012. Comitology and delegated acts after 

Lisbon: How the European Parliament lost the implementation game. 
Elop, 2012. s. 4

3 Ú. v. ES L 184, 17. 7. 1999, Mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku 
Zväzok 003 s. 124 – 127

DelegovanÉ a vykonÁvacie prÁvomoci eurÓpskeJ komisie  
a DohĽaD naD ich vÝkonom

Abstrakt

Od	roku	2009	sa	vedú	neustále	diskusie	o	vykonávaní	delegovaných	a	vykonávacích	právomocí	zo	strany	Európskej	komisie.	
Tieto	diskusie	sú	opodstatnené	najmä	z	pohľadu	množstva	a	pomeru	prijatých	nelegislatívnych	aktov	k	legislatívnym	aktom.	
Po	prijatí	Lisabonskej	zmluvy	nebolo	ľahké	nastaviť	chod	všetkých	troch	inštitúcií	na	prijímanie	právnych	predpisov	podľa	
nových	 postupov	 a	 prispôsobenie	 postupov	 sa	 deje	 dodnes.	 Stanoviská	 Rady	 a	 Európskeho	 parlamentu	 pri	 legislatívnom	
procese	 sa	okrem	vecných	prvkov	návrhu	 týkajú	aj	 správneho	nastavenia	systému	prenesenia	právomocí	a	aby	ani	potom	
nepustili	kontrolu	nad	vydávaním	týchto	predpisov	z	rúk.	V	oblasti	prijímania	delegovaných	aktov,	ktoré	môžu	meniť	a	dopĺňať	
nepodstatné	prvky	základného	aktu	sa,	zdá	sa,	Komisia	vyhla	postupu	žiadať	o	schválenie	svojich	návrhov.	Trend	posledných	
rokov	je	teda	taký,	že	Európsky	parlament	a	najmä	Rada	sa	snažia	znova	zakomponovať	ďalšie	prvky	kontroly	nad	výkonom	
delegovaných	právomocí	

Kľúčové slová
nelegislatívne	právne	akty,	komitológia,	delegované	akty

a vykonávacími výbormi. Rozhodnutie zjednodušilo systém 
a to znížením počtu z pôvodných siedmych možných postu-
pov na štyri. Zlepšilo postavenie Európskeho parlamentu 
prostredníctvom garancie práva výhrady pri regulačnom po-
stupe a všeobecného práva na informácie. 

Vzhľadom k tomu, že Komisia nie vždy zohľadnila výhra-
dy Európskeho parlamentu voči prijímaným vykonávacím 
aktom, tento svoj tlak na väčšie zahrnutie do procesov ko-
mitológie stupňoval. Aj keď, ako uvádza Guegén4 Európsky 
parlament svoje právo využíval veľmi striedmo. Počas rokov 
2000 až 2006 vyjadril Európsky parlament svoje pripomien-
ky iba v šiestich prípadoch pri vyše 5 tis. návrhov imple-
mentačných opatrení. Pričom v dvoch prípadoch upozornil 
Európsku komisiu na to, že išla nad rámec svojich právomocí 
a v ostatných prípadoch mal pripomienky k obsahu návrhu. 

Novú šancu na zapojenie Európskeho parlamentu mala za-
bezpečiť Ústavná zmluva, tá však nebola prijatá. Až v roku 
2006 sa podarilo prijať rozhodnutie Rady 2006/512/ES5, kto-
rým sa do rozhodnutia Rady č. 1999/468/ES dopĺňa v novom 
čl. 5a regulačný postup s kontrolou (regulatory procedure 
with scrutiny) (RPS), prostredníctvom neho sa prijímali 
kvázi legislatívne akty únie. Tento postup stanovil právo 
Európskeho parlamentu do určitej lehoty predniesť nesú-
hlas prostredníctvom rozhodnutia väčšiny svojich členov, ak 
Komisia prekročila svoju právomoc, alebo navrhovaný akt 
nebol v súlade s cieľom alebo obsahom základného aktu ale-
bo nedodržala sa zásada subsidiarity alebo proporcionality. 
Právo veta má aj Rada, ak sa na tom uzniesla kvalifikovanou 
väčšinou. Ako konštatoval Christiansen a Dobbels6 „proces	

4 GUÉGUEN D. 2011. Comitology. Hijacking European power ? B.v: 
European Training Institute, 2011. s. 34

5 Ú. v. EÚ L 200, 22. 7. 2006
6 CHRISTIANSEN T. at al. 2012. Comitology and delegated acts after 

Lisbon: How the European Parliament lost the implementation game. 
Elop, 2012. s. 7
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RPS ako	 doplnenie	 existujúcich	 systémov	 zaviedol	 zložitý	
mechanizmus,	ktorý	 je	určite	viac	komplexný	ako	starý	re-
gulačný	 postup.	 Pridaná	 hodnota	 nového	 postupu	 takejto	
vysokej	komplexity	bola	do	istej	miery	iróniou	s	ohľadom	na	
iniciatívny	návrh	Komisie	formulovaný	k	zabezpečeniu	cie-
ľov	zjednodušenia	systému,	a	tiež	prezentovanému	v	kontexte	
snahy	o	„lepšiu	reguláciu“,	ktorá	vyplývala	z	Bielej	knihy7 
uverejnenej	Komisiou“.

Ďalšiu revíziu systému prijímania vykonávacích aktov 
Komisiou zaviedla Lisabonská zmluva. Cieľom Lisabonskej 
zmluvy bolo zjednodušiť systém právnych aktov, ktoré únia 
používa. Bola stanovená hierarchia predpisov prostredníc-
tvom určenia legislatívnych a nelegislatívnych aktov, ale 
vznikol aj úplne nový druh právneho predpisu na základe 
čl. 290 ZFEÚ, tzv. delegovaný akt. Dôvodov, prečo bolo po-
trebné vytvoriť ďalšiu skupinu akoby „podzákonných“ pred-
pisov únie, môže byť viacero. Týmto systémom sa vytvo-
rila hierarchia aj medzi samotnými nelegislatívnymi aktmi, 
pretože delegované právne akty môžu legislatívny akt meniť 
a dopĺňať a vykonávacie právne akty len vykonávať.

delegované právne akty

Zavedenie nového spôsobu prijímania právnych aktov EÚ, 
ktorými môže Komisia meniť a dopĺňať určité nepodstat-
né prvky legislatívneho aktu, rozprúdilo v rokoch po prijatí 
Lisabonskej zmluvy značnú diskusiu a spôsobilo obavy naj-
mä na strane členských štátov, ktoré sú viac zapojené do prí-
pravy a prijímania vykonávacích aktov. Objavili sa aj doha-
dy, či sa v tejto súvislosti dá Európsky parlament označiť ako 
víťaz prijatej Lisabonskej zmluvy a nie je ním v skutočnosti 
práve Komisia.

Čl. 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) upra-
vuje základný právny rámec prijímania delegovaných ak-
tov. Prijatie takéhoto aktu sa podmieňuje splnením via-
cerých podmienok, prvou je tá, že prenesenie právomoci na 
Komisiu sa môže udiať len prostredníctvom legislatívneho 
aktu. Delegovaný právny akt je všeobecne záväzný právny 
predpis, ale môže len dopĺňať alebo meniť určité nepod-
statné prvky legislatívneho aktu. Prenesenie právomocí na 
Komisiu je limitované podmienkami stanovenými v legisla-
tívnom akte, pričom prijatie takejto právnej úpravy je pod-
mienené súhlasom Európskeho parlamentu a Rady8. Tieto 
inštitúcie majú právo vziať späť delegovanie právomocí na 
Komisiu, pričom Európsky parlament musí hlasovať abso-
lútnou väčšinou a Rada kvalifikovanou väčšinou. 

V súvislosti s čl. 290 ZFEÚ je dôležité poznamenať, že má 
prakticky priamu účinnosť, keďže nepotrebuje sekundár-
nu legislatívu k svojej vykonateľnosti. V roku 2009 uverej-
nila Komisia Oznámenie Európskemu parlamentu a Rade, 
Vykonávanie čl. 290 ZFEÚ9, ktoré obsahuje výhradne stano-
visko Komisie, a tým spustila celý proces diskusie k prijíma-
niu delegovaných aktov. Dokument upravuje proces prípravy 

7 Ú. v. ES C 287, 12. 10. 2001 European governance – a White Paper.
8 MAZÁK J. a kol. 2011. Lisabonská zmluva. Ústavný systém a súdna 

ochrana. B.v.: Wolter Kluwer (Iura Edition), 2011. s. 177
9 KOM 2009 (673) v konečnom znení

delegovaných aktov, možnosti použitia zrýchleného postupu, 
vysvetlenie postupu stiahnutia delegovania a pripomienok, 
tiež veľmi diskutované modelové články, ktoré majú slúžiť 
ako vzor pri príprave legislatívnych aktov spolu s časovým 
horizontom pre zaslanie pripomienok pri zrýchlenom postu-
pe. V časti 4.2 tohto dokumentu Komisia uvádza vo vzťahu 
k zapojeniu expertov do prác na tvorbe delegovaných aktov: 
„Je	potrebné	však	upresniť,	že	v	rámci	rozhodovacieho	proce-
su	budú	mať	títo	odborníci	skôr	poradnú	ako	inštitucionálnu	
funkciu.	Po	ukončení	konzultácií	ich	Komisia	bude	informovať	
o	záveroch,	ktoré	budú	podľa	 jej	názoru	vyplývať	z	diskusií	
o	svojich	predbežných	stanoviskách	a	o	ďalšom	postupe“. Ide 
tu o diametrálne odlišný prístup Komisie pri prijímaní týchto 
predpisov oproti predchádzajúcej komitológii, kedy členské 
štáty vo výboroch hlasovali o prijatí návrhu Komisie.

Pravdepodobne práve toto vysvetlenie Komisie spôsobilo 
v roku 2010 odmietavý postoj väčšiny členských štátov za-
hrnúť odkaz na zmenu a doplnenie navrhovaných sekundár-
nych predpisov prostredníctvom delegovaných aktov. Prijatie 
viacero právnych predpisov bolo z tohto dôvodu zablokova-
né. Väčšina členských štátov žiadala doplnenie úvodného 
ustanovenia, podľa ktorého má Komisia zapojiť do prípravy 
delegovaného aktu expertov členských štátov.10 Proti tomuto 
doplneniu namietala Komisia, ktorá za tým zbadala snahu 
členských štátov o prepašovanie postupu komitológie aj do 
delegovaných aktov. Tiež v prípade prijímania niektorých 
delegovaných aktov nie je potrebná diskusia s expertmi 
členských štátov, keďže nejde napr. o zabezpečenie rovna-
kej implementácie práva EÚ ako pri vykonávacích aktoch. 
Európsky parlament by aj takéto znenie podporil, ale žiadal 
doplnenie zmienky o účasti expertov parlamentu. Tak sa aj 
stalo, že zo znenia bola vypustená zmienka o „národných“ 
expertoch a tak je ďalej možné, aby sa prípravy zúčastnili aj 
experti Európskeho parlamentu a členských štátov. Do po-
stupu prijímania delegovaných aktov bol teda prepašovaný 
prvok komitológie na základe spoločného stanoviska Rady 
a Európskeho parlamentu. Pridaná bola aj povinnosť zabez-
pečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom 
čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamen-
tu a Rade. Komisia následne ku každému predpisu, ktorý 
obsahoval takéto doplnenie priložila svoje vyhlásenie k ro-
kovaniu COREPERu o tom, že s týmto postupom nesúhlasí. 

Ako uvádza Guéguen11 stanovisko Komisie v tejto veci je 
jasné, v súlade s existujúcim právnym základom vyplývajú-
cim zo ZFEÚ nie je povinná návrh delegovaného aktu kon-
zultovať s členskými štátmi alebo výborom, sama si môže 
určiť okruh zúčastnených strán, ktoré sa môžu podieľať na 
jeho príprave. Za druhé, ak sú aj členské štáty alebo členovia 
parlamentu zahrnutí do prípravy delegovaného aktu, tak pri-
jatie tohto aktu nie je podmienené ich hlasovaním.

10 CHRISTIANSEN T. at al. 2012. Comitology and delegated acts after 
Lisbon: How the European Parliament lost the implementation game. 
Elop, 2012. s. 9

11 GUÉGUEN D. 2011. Comitology. Hijacking European power ? B.v: 
European Training Institute, 2011 s. 61
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Napriek svojmu stanovisku Komisia aspoň čiastočne reš-
pektuje toto ustanovenie a diskutuje obsah delegovaných 
aktov s členskými štátmi a členmi Európskeho parlamentu, 
nie však na úrovni výboru alebo pracovnej skupiny expertov, 
ako bolo ich želaním, ale v rámci verejných diskusii alebo 
fór, ktorých sa zúčastňujú aj zástupcovia priemyslu.

Čl. 290 ZFEÚ neupravuje presne celý postup prijíma-
nia týchto aktov, namiesto toho stanovuje, že ciele, obsah, 
rozsah a trvanie delegovania právomocí musia byť presne 
stanovené v legislatívnom akte. Legislatívny akt teda pres-
ne stanoví rozsah delegovania právomocí a Zmluva, aby sa 
uvedené mohlo vykonať, stanovila dve podmienky:

1. Delegovaný akt môže vstúpiť do účinnosti, len ak nebo-
li vznesené pripomienky Európskeho parlamentu alebo 
Rady počas doby uvedenej legislatívnym aktom.

2. Európsky parlament (absolútnou väčšinou) alebo 
Rada (kvalifikovanou väčšinou) môže rozhodnúť 
o odvolaní delegovania právomocí.

Na rozdiel od postupu RPS, ktorý delegovaným aktom pred-
chádzal, je rozdiel v tom, že možnosti a podmienky delego-
vania sú stanovované od prípadu k prípadu. K vykonávaniu 
čl. 290 ZFEÚ nie je potrebná činnosť žiadnych komitologic-
kých výborov. Tiež je tu zabezpečené úplne rovnaké posta-
venie Rady a Európskeho parlamentu pre veto alebo odvola-
nie delegovania, ktoré nie je podmienené žiadnym splnením 
podmienok alebo dodatočného vysvetľovania ako to bolo 
podľa RPS.12

vykonávacie právne akty

Zatiaľ čo čl. 290 ZFEÚ umožňoval od prvého momentu pri-
jímanie delegovaných aktov, čl. 291 ZFEÚ o vykonávacích 
aktoch stanovuje len všeobecné horizonty tohto postupu. 
Vykonávací právny akt k zabezpečeniu lepšej implementácii 
práva EÚ môže prijať členský štát, alebo ak je potrebné mať 
opatrenie rovnaké vo všetkých členských štátoch, môže sa 
tak urobiť na návrh Európskej komisie. Takéto právne pred-
pisy sa potom označujú napr. ako vykonávacie	 nariadenie 
Komisie.

Tak ako v roku 2010 prebiehali búrlivé diskusie k delego-
vaným aktom, tak sa začala diskusia k vykonávacím aktom. 
Pôvodný návrh Komisie o kontrole vykonávacích právo-
mocí, predstavený 3. marca 2010 sa stal skôr diskusným 
dokumentom ako právnym dokumentom. Komisia v tomto 
dokumente sama sebe navrhla veľkú voľnosť pri uplatňova-
ní komitológie a výnimky, ktoré jej povoľujú konať napriek 
pripomienkam výborov. Dokument však bol Radou výrazne 
zmenený. Zriadený bol odvolací výbor (Appeal Committee) 
zo zástupcov starších členských štátov a zaujímal stanovisko 
k návrhom právnych aktov, ku ktorým bežný výbor nevznie-
sol pripomienky. Takto nahrádzal rozhodnutia Rady, ktorá 
bola v tomto systéme opomenutá a zabezpečoval protiváhu 

12 KAEDING M. at al. 2011. The European Parliament and the Future 
of Comitology after Lisbon. Lessons to be drawn from the Regulatory 
Procedure with Scrutiny for delegated Acts, EUSA Twelfth Biennial 
International Conference Boston, Massachusetts, March 3. – 5., 2011  
s. 7 – 8

pre silné postavenie Komisie ako predsedu bežných výbo-
rov.13

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011, 
ktorým sa stanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechaniz-
mu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie 
vykonávacích právomocí Komisie14 (nariadenie o komitoló-
gii) vstúpilo do účinnosti 1. marca 2011 a zaviedlo právny 
základ pre odvolací výbor. Odvolací výbor zriadený nariade-
ním o komitológii zasadal prvýkrát 29. marca 2011 s cieľom 
prijať rokovací poriadok15 v súlade s čl. 3 ods. 7 nariadenia 
o komitológii a členmi výboru boli už zástupcovia všetkých 
štátov EÚ. Počas roka 2011 zasadal odvolací výbor ešte šty-
rikrát a celkovo prerokoval 8 návrhov vykonávacích aktov, 
ktoré predložila Komisia. V roku 2012 zasadal výbor trikrát 
a prerokoval 6 návrhov vykonávacích aktov. Podľa výročnej 
správy Komisie o činnosti výborov za rok 201316 výbor od 
svojho vzniku zasadal 15 krát a prerokoval 23 návrhov vy-
konávacích aktov. Vo väčšine prípadov bol výbor zvolaný 
z dôvodu nevydania stanoviska príslušným výborom. 

Kontrolný mechanizmus zavedený nariadením o komitológii 
zahŕňa ako súčasť postupu preskúmania možnosť postúpenia 
veci odvolaciemu výboru. Odvolací výbor pozostáva zo zá-
stupcov členských štátov, predsedá mu Komisia a uplatňuje 
rovnaké pravidlá hlasovania (kvalifikovaná väčšina). Na roz-
diel od ostatných komitologických výborov však nie je stá-
lym orgánom, ale predstavuje procedurálny nástroj, vďaka 
ktorému majú členské štáty príležitosť opätovne diskutovať 
na vyššej úrovni zastúpenia. Dôsledky hlasovania v odvola-
com výbore sú:

(1) v prípade kladného stanoviska Komisia prijme vyko-
návací akt,

(2) v prípade žiadneho stanoviska Komisia môže prijať 
akt,

(3) v prípade záporného stanoviska Komisia nemôže pri-
jať akt.

Ak pri prijímaní konečných mnohostranných ochranných 
opatrení odvolací výbor nevydá kladné stanovisko prostred-
níctvom väčšiny ustanovenej v čl. 5 ods. 1, Komisia návrhy 
opatrení nemôže prijať. 

Počas roka 2013 sa začal odvolací výbor používať pre prí-
pady, kedy v postupe preskúmania podľa čl. 5 ods. 4 nemô-
že Komisia vykonávací akt prijať ak daný výbor nevydal 
rozhodnutie a ide o oblasť zdaňovania, finančných služieb, 
ochrany zdravia alebo bezpečnosti ľudí, zvierat alebo rast-
lín alebo konečných mnohostranných ochranných opatrení. 
Tento článok presne stanovuje postup pre to, ak takáto si-
tuácia nastane a teda predseda	môže	buď	predložiť	 zmene-
né	a	doplnené	znenie	návrhu	vykonávacieho	aktu	rovnaké-
mu	 výboru	 do	 dvoch	mesiacov	 odo	 dňa	 hlasovania,	 alebo	
predložiť	návrh	vykonávacieho	aktu	do	jedného	mesiaca	odo	

13 CHRISTIANSEN T. at al. 2012. Comitology and delegated acts after 
Lisbon: How the European Parliament lost the implementation game. 
Elop, 2012. s. 10

14 Ú. v. EÚ L 55, 28. 2. 2011
15 Ú. v. EÚ C 183, 24. 6. 2011, s. 13
16 COM(2014) 572 final
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dňa	hlasovania	odvolaciemu	výboru	na	ďalšie	prerokovanie.	
Komisia v takýchto prípadoch používa druhú možnosť, pre-
tože je viac ako pravdepodobné, že sa členské štáty nedo-
hodnú ani na vyššej úrovni a ani odvolací výbor nezaujme 
stanovisko. Pri návrhu z oblasti GMO uviedla nasledovné 
dôvody: „V	 prípadoch,	 ako	 je	 povolenie	 geneticky	modifi-
kovaných	potravín	alebo	krmív,	je	rozsah	zmien	obmedzený	
a	preto	nie	je	pravdepodobné,	že	opätovné	predloženie	ná-
vrhu	 výboru	povedie	 k	 inému	výsledku.	Z	 tohto	dôvodu	 sa	
útvary	Komisie	rozhodli	predložiť	návrh	vykonávacieho	aktu	
odvolaciemu	výboru.	Vo	väčšine	prípadov	ani	odvolací	výbor	
nevydal	stanovisko	a	Komisia	prijala	opatrenia	v	súlade	s	čl.	
6	ods.	3	nariadenia	č.	182/2011“17.	Komisia teda predpokla-
dala rovnaký výsledok, predložila tento návrh odvolaciemu 
výboru, kde má možnosť prijať delegovaný akt aj v prípade, 
ak tento výbor nerozhodne. 

Podľa čl. 13 nariadenia o komitológii a ako aj Komisia uvá-
dza vo svojej výročnej správe o činnosti výborov počas roka 
201118 „s	cieľom	zabezpečiť	plynulý	prechod	medzi	režimom	
stanoveným	v	 rozhodnutí	 o	 komitológii	 a	 novým	komitolo-
gickým	 režimom,	 nariadenie	 o	 komitológii	 stanovuje	 auto-
matické	 prispôsobenie	 sa	 starých	 postupov	 novým	 postu-
pom.	V	dôsledku	toho	sa	všetky	odkazy	na	postupy	stanovené	
v	rozhodnutí	o	komitológii	(konzultačné,	riadiace,	regulačné	
a	ochranné	postupy)	majú	chápať	ako	odkazy	na	zodpoveda-
júce	postupy	v	nariadení	(od	1.	marca	2011	sa	z	pôvodného	
konzultačného	postupu	stal	nový	konzultačný	postup,	z	pô-
vodných	 riadiacich	a	 regulačných	postupov	 sa	 stal	 postup	
preskúmania	a	z	pôvodného	ochranného	postupu	sa	stal	po-
stup	pre	naliehavé	prípady)“.

V súčasnosti sa dajú uplatniť tieto postupy komitológie:
● postup preskúmania (čl. 5 nariadenia o komitológii),
● konzultačný postup (čl. 4 nariadenia o komitológii),
● prijatie vykonávacích aktov vo výnimočných prípa-

doch (čl. 7 nariadenia o komitológii),
● prijatie okamžite platných vykonávacích aktov (čl. 8 

nariadenia o komitológii),
● RPS (čl. 5a rozhodnutia 1999/468/ES19),

Postup preskúmania
Pri tomto postupe výbor vydáva svoje stanovisko k návrhu 
vykonávacieho aktu kvalifikovanou väčšinou. Vzniká tu via-
cero alternatív podľa výsledku hlasovania:

1. kvalifikovaná väčšina hlasuje za návrh vykonávacie-
ho aktu (pozitívne stanovisko), Komisia ho prijme.

2. kvalifikovaná väčšina hlasuje proti návrhu vykonáva-
cieho aktu (záporné stanovisko), Komisia ho nemôže 
prijať. V takýchto prípadoch môže Komisia:
(a) úplne	 stiahnuť	návrh vykonávacieho aktu, ak sa 

nepovažuje za nevyhnutný,

17 COM(2014) 572 final
18 COM(2012) 685 final
19 Ú. v. ES L 184, 17. 7. 1999, Mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku 

Zväzok 003 s. 124 – 127

(b) zmeniť	a	doplniť	návrh vykonávacieho aktu, ak sa 
považuje za nevyhnutný, a predložiť revidovanú 
verziu (tomu istému) výboru do dvoch mesiacov 
od doručenia záporného stanoviska,

(c) predložiť ten	istý	návrh	odvolaciemu	výboru	(po-
zri nižšie) do jedného mesiaca od doručenia zá-
porného stanoviska.

3. Ak za návrh vykonávacieho aktu alebo proti nemu 
nehlasuje kvalifikovaná väčšina (žiadne stanovisko), 
Komisia sa môže rozhodnúť prijať návrh vykonáva-
cieho aktu, stiahnuť ho alebo zmeniť a doplniť tento 
návrh a predložiť ho (tomu istému) výboru. 

Existujú určité prípady, kedy Komisia v prípade nezaujatia 
stanoviska (žiadne stanovisko) výboru nemôže prijať návrh 
vykonávacieho aktu, konkrétne:

(1) ak sa týka niektorej z nasledujúcich citlivých oblastí: 
zdaňovania, finančných služieb, ochrany zdravia ale-
bo bezpečnosti ľudí, zvierat alebo rastlín alebo koneč-
ných mnohostranných ochranných opatrení, alebo

(2) ak základný právny akt ustanovuje, že návrh vykoná-
vacieho aktu nemožno prijať bez vydania stanoviska, 
alebo

(3) ak je proti tomu jednoduchá väčšina všetkých členov 
výboru.

V týchto troch prípadoch má Komisia rovnaké možnosti ako 
v prípade záporného stanoviska.

Z uvedeného vyplýva, že jedinou možnosťou, ako neprijať 
návrh vykonávacieho predpisu Komisie je hlasovanie od-
volacieho výboru, ktorý musí kvalifikovanou väčšinou ten-
to návrh odmietnuť. Aj v prípade predpisov napr. v citlivej 
oblasti pri nesúhlase predkladá Komisia návrh odvolaciemu 
výboru.

V praxi je to však niečo ako mission	imposible, hlavne v tom 
prípade, ak Komisia predloží ten istý text odvolaciemu vý-
boru po tom, ako bol tento návrh zamietnutý kvalifikovanou 
väčšinou v bežnom výbore.20

Konzultačný postup

V rámci konzultačného postupu výbor vydáva stanovisko 
k návrhu vykonávacieho aktu, pričom tak v prípade potreby 
urobí na základe hlasovania jednoduchej väčšiny všetkých 
svojich členov. Stanovisko výboru v rámci konzultačného 
postupu nie je právne záväzné, ale Komisia musí v maximál-
nej miere zohľadniť závery diskusie prebiehajúcej vo výbore 
a vydané stanovisko výboru predtým, než rozhodne o návrhu 
vykonávacieho aktu.

Prijatie vykonávacích aktov vo výnimočných prípadoch

Uvedený postup je súčasťou postupu preskúmania a umož-
ňuje Komisii bezodkladne prijať vykonávací akt na zame-
dzenie vzniku významného narušenia trhov v oblasti poľ-
nohospodárstva alebo ohrozenia finančných záujmov únie 

20 GUÉGUEN D. 2011. Comitology. Hijacking European power ? 
B. v: European Training Institute, 2011. s. 8
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v zmysle čl. ZFEÚ a to aj v prípade, ak výbor návrh odmiet-
ne kvalifikovanou väčšinou alebo nevydá žiadne stanovisko 
v prípade návrhov v citlivej oblasti.

Prijatie okamžite platných vykonávacích aktov

Podľa nariadenia o komitológii môže základný akt v nalie-
havých prípadoch Komisii umožniť prijať okamžite uplat-
niteľné vykonávacie akty. Tento „postup pre naliehavé prí-
pady“ nie je osobitným komitologickým postupom, ale skôr 
„variantom“ postupu preskúmania alebo konzultačného po-
stupu.

V rámci postupu pre naliehavé prípady môže Komisia bez 
toho, aby sa najprv poradila s výborom, prijať vykonávací 
akt. Tento sa okamžite uplatňuje a zostáva v platnosti na ob-
dobie, ktoré zvyčajne nepresahuje šesť mesiacov. Komisia 
predloží prijatý akt príslušnému výboru až po jeho prijatí 
(najneskôr do 14 dní od jeho prijatia), aby získala stanovis-
ko výboru v súlade s príslušným komitologickým postupom 
(konzultačným postupom alebo postupom preskúmania). 
Pokiaľ sa uplatňuje postup preskúmania, Komisia musí 
v prípade negatívneho stanoviska výboru okamžite zrušiť 
predmetný vykonávací akt.

Regulačný postup s kontrolou – RPS

RPS zavedený v roku 2006 ostal ako jediný platný aj po pri-
jatí nariadenia o komitológii č. 182/2011. Na to, aby počas 
rokov 2006 až 2008 bol v návrhu právneho aktu použitý 
odkaz na RPS museli byť splnené tri podmienky. Základný 
predpis musel byť prijímaný spolurozhodovacím postupom 
Rady a Európskeho parlamentu, opatrenie malo všeobecnú 
pôsobnosť a mohlo meniť len kvázi legislatívne, nepodstat-
né časti základného návrhu. Splnenie všetkých troch krité-
rií bolo právne záväzné a niekedy ťažko určiteľné. Preto sa 
každý zámer navrhovateľa právneho predpisu musel posu-
dzovať jednotlivo a musel sa použiť tento postup. Aj keď 
uvedené podmienky sú právne jasné, splnenie každého kri-
téria bolo rôzne interpretované právnymi službami všetkých 
troch inštitúcií.21

Nakoľko čl. 290 ZFEÚ umožňoval priame použitie delego-
vaných aktov, po nadobudnutí účinnosti Lisabonskej zmluvy 
nebolo možné na RPS ďalej odkazovať pri pripravovaných 
aktoch. Napriek tomu tento postup ostal v predpisoch prija-
tých v rokoch 2006 až 2009 ďalej funkčný22 a ešte aj v súčas-
nosti sú v súlade s týmto postupom prijímané vykonávacie 
právne akty. 

V roku 2011 pri prijatí nariadenia (EÚ) č. 182/2011 predlo-
žila Komisia nasledovné vyhlásenie23: „Pokiaľ	ide	o	platné	
legislatívne	akty,	ktoré	už	obsahujú	odkazy	na	RPS,	Komisia	
pri	 každom	 nástroji,	 ktorý	má	 v	 úmysle	 pozmeniť,	 preskú-

21 KAEDING M. at al. 2011. The European Parliament and the Future 
of Comitology after Lisbon. Lessons to be drawn from the Regulatory 
Procedure with Scrutiny for delegated Acts, EUSA Twelfth Biennial 
International Conference Boston, Massachusetts, March 3. – 5., 2011 
s. 8

22 Správa komisie o činnosti výborov počas roka 2011, COM(2012) 685 
final

23 Ú. v. EÚ L 55, 28. 2. 2011, s. 19

ma	 jeho	 ustanovenia	 súvisiace	 s	 týmto	 postupom,	 aby	 ich	
vo	vhodnom	čase	prispôsobila	kritériám	stanoveným	v	zmlu-
ve.	Komisia	vyhodnotí	výsledky	tohto	procesu	do	konca	roka	
2012,	aby	odhadla,	koľko	legislatívnych	aktov	s	odkazmi	na	
RPS	je	stále	platných.	Komisia	následne	pripraví	príslušné	
legislatívne	návrhy	v	záujme	dokončenia	procesu	prispôso-
bovania“.	Komisia v roku 2013 v nadväznosti na predbež-
ný prieskum v roku 2012 prijala tri návrhy24 na zosúladenie 
celkovo 200 základných aktov s čl. 290 a 291 ZFEÚ. Tieto 
návrhy Komisia z legislatívneho procesu stiahla 7. marca 
2015.25

Môžeme len predpokladať, že dôvodom stiahnutia všetkých 
troch návrhov Komisiou je dosiahnutá spoločná pozícia 
Európskeho parlamentu a Rady už v prvom čítaní26, ktorá na-
vrhuje zmeniť právomoc prijímať delegované akty Komisii 
z navrhovanej časovo neobmedzenej doby na obdobie pia-
tich rokov. Alebo môže byť dôvodom návrh Európskeho 
parlamentu a Rady stanoviť základnú lehotu na vznesenie 
námietok na tri mesiace, pričom na podnet Európskeho par-
lamentu alebo Rady ju možno predĺžiť o tri mesiace pri via-
cerých zosúlaďovaných právnych predpisoch.

Podľa rozhodnutia Rady 2006/512/ES27, ktoré zaviedlo RPS 
je doba na predloženie pripomienok Európskym parlamen-
tom a Radou tri mesiace v prípade, ak výbor s návrhom 
Komisie súhlasil. V prípade, ak výbor s návrhom nesúhla-
sil, môže Rada kvalifikovanou väčšinou do dvoch mesia-
cov návrh odmietnuť, pričom toto rozhodnutie nie je ničím 
podmienené. Pri nesúhlasnom stanovisku výboru musí byť 
námietka Európskeho parlamentu proti prijatiu návrhu vzne-
sená väčšinou jeho členov do štyroch mesiacov, ale len v prí-
pade ak návrh presahuje vykonávacie právomoci ustanovené 
v základnom akte, alebo opatrenia nie sú v súlade s cieľom 
alebo obsahom základného aktu alebo nedodržiavajú zásadu 
subsidiarity alebo proporcionality.

právomoci európskej komisie

Európska komisia je inštitúcia nadštátneho charakteru, kto-
rej úlohou je v súlade s čl. 17 ods. 1 ZEÚ podporovať vše-
obecný záujem únie.

Podľa Guéguena28 Európska komisia nie je obdobou vlády 
členských štátov, ale hybridnou štruktúrou, z polovice poli-
tickým orgánom a z polovice administratívnym. Keď spomí-
name Komisiu, tak hovoríme o dvoch rôznych štruktúrach, 
jedným je kolégium komisionárov (s politickou orientáciou) 
a druhým sú administratívne služby (hlavne s technickou 
orientáciou).

Kolégium Komisie sa skladá z predsedu, podpredsedov 
a ostatných členov. Počet a poradie podpredsedov určuje 
predseda Komisie. Počet komisárov bol do 31. októbra 2014 

24 COM(2013) 0451, 0452 a 0751
25 Ú. v. EÚ C 80, 7. 3. 2015
26 TA/2014/114/P7
27 Ú. v. EÚ L 200, 22. 7. 2006
28 GUÉGUEN D. 2011. Comitology. Hijacking European power ?  

B.v: European Training Institute, 2011 s. 20
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rovnaký ako počet členských štátov, a teda 27. V roku 1995 
bolo celkovo 19 komisárov pri počte členských štátov 15, 
pretože väčšie krajiny mali dvoch komisárov. Zmluva z Nice 
stanovila pravidlo jeden komisár pre každú krajinu. V sú-
časnosti máme 28 komisárov. Každý komisionár má dvojitú 
zodpovednosť, prvou je jeho zodpovednosť v určitom sek-
tore a druhou je jeho zodpovednosť za všetky otázky, ktoré 
prejednáva kolégium. 

Kritériom výberu komisára je podľa čl. 17 ods. 3 ZEÚ ga-
rantovanie ich nezávislosti, celkové schopnosti a vysoká 
miera ich európskej angažovanosti. Posledné kritérium bolo 
zavedené Lisabonskou zmluvou, aby bola zdôraznená sku-
točnosť, že úlohou Komisie je reprezentovať záujmy únie. 

V súlade so svojím hlavným poslaním podporovať všeobec-
ný záujem únie plní Európska komisia najmä tieto úlohy:

● predkladanie návrhov,
● vykonáva koordinačné, výkonné a riadiace funkcie,
● zabezpečuje uplatňovanie práva únie,
● plní rozpočet a riadi programy únie,
● zastupuje úniu navonok.

Európska komisia má takmer monopol zákonodarnej inicia-
tívy, vo väčšine prípadov je jej právomoc zakotvená priamo 
v Zmluve slovami „na návrh Komisie“. Prijímanie sekundár-
nych aktov Radou a Európskym parlamentom je podmienené 
predložením návrhu zo strany Komisie, bez ktorého nemôžu 
tieto dve inštitúcie konať. 

Prijímanie delegovaných a vykonávacích aktov však nepatrí 
do zákonodarnej iniciatívy Komisie, ide o jej vykonávaciu 
právomoc. Nelegislatívne akty môže prijať iba na základe 
splnomocnenia prostredníctvom zakladajúcich zmlúv alebo 
legislatívneho aktu. Cieľom vzniku týchto inštitútov bolo pri 
vykonávacích aktoch zabezpečiť jednotnú aplikáciu v celej 
únii a pri delegovaných aktoch umožniť prijatie právnej re-
gulácie v oblastiach, ktoré sa môžu meniť napríklad s ohľa-
dom na vedu a techniku a sú presne stanovené už pri prijatí 
základného aktu.

Presný obraz o tom, aký význam má prijímanie takých-
to predpisov sa dá odvodiť aj z množstva takto prijatých 
predpisov Komisiou. Napríklad Gueguén29 uvádza, že od 
roku 1960, kedy bol vytvorený koncept komitológie, prijala 
Komisia viac ako 80 tis. opatrení prostredníctvom tohto po-
stupu. V roku 2006 bolo celkovo platných viac ako 12 tis. 
vykonávacích opatrení. Zatiaľ čo v rokoch 2004 až 2009 
bolo prijatých 454 legislatívnych aktov, tak predpisov prija-
tých komitológiou bolo 14 52230.

29 GUÉGUEN D. 2011. Comitology. Hijacking European power ? B.v: 
European Training Institute, 2011. s. 26

30 KAEDING M. at al. 2011. The European Parliament and the Future 
of Comitology after Lisbon. Lessons to be drawn from the Regulatory 
Procedure with Scrutiny for delegated Acts, EUSA Twelfth Biennial 
International Conference Boston, Massachusetts, March 3. – 5., 2011. 
s. 3

Kontrola vykonávania delegovaných a vykonávacích 
právomocí zo strany európskeho parlamentu

Európsky parlament ako nováčik, ktorý bol len nedávno za-
pojený do legislatívneho a kvázi legislatívneho procesu, si 
možno len zvyká na nové možnosti, ktoré mu jeho postave-
nie v procese prípravy právnych aktov EÚ prináša. 

Keď sa v roku 2006 zaviedol postup RPS, zúčastnené stra-
ny okamžite pochopili, že zavedenie týchto právomocí pre 
Európsky parlament si vyžiada vnútorné inštitucionálne 
zmeny a viac dôkladný skríning komitologických návrhov 
predložených Komisiou. Právny základ tejto úzkej spolu-
práce Komisie a Európskeho parlamentu bol daný Dohodou 
medzi Európskym parlamentom a Komisiou o postupoch 
na vykonávanie rozhodnutia Rady 1999/468/ES, ktorým 
sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí 
prenesených na Komisiu, zmeneného a doplneného rozhod-
nutím 2006/512/ES31. Táto dohoda zaviedla komitologický 
register, časové lehoty, prístupnosť jazykových verzií a zo-
brala do úvahy parlamentné prázdniny. Lehota na vznesenie 
pripomienok alebo stanoviska pri RPS zo strany Európskeho 
parlamentu začína plynúť až po doručení všetkých jazyko-
vých verzií návrhu32. Pri návrhoch vykonávacích aktov, kto-
ré sa touto dohodou zaviazala Komisia tiež posielať, sa po-
važuje za dostatočné zaslanie jazykových verzii, ktoré boli 
poskytnuté komitologickému výboru.

Čo sa týka registra, tak Európska komisia použila už existu-
júci svoj komitologický register a spustila ho 1. apríla 2008. 
Komitologický register33 obsahuje aj množstvo všeobecných 
dokumentov, ktoré vysvetľujú komitológiu a jej históriu. 
Okrem verejne prístupnej časti registra, ktorý je obmedzený 
len na niektoré dokumenty, má Európsky parlament prioritný 
prístup k návrhom delegovaných aktov, aby ich stihol posú-
diť pred prijatím. Aj napriek tomu, že komitologický register 
je veľmi užitočný nástroj pre Európsky parlament, stále sa 
vyskytujú určité problémy. Tieto sa týkajú najmä správne-
ho a včasného pridávania informácii Komisiou. Môže to byť 
spôsobené aj tým, že služby Komisie boli doteraz zamerané 
hlavne na prípravu komitologických návrhov a ich predlože-
nie výborom načas, a nie včas informovať Európsky parla-
ment o prijatí návrhu výborom.

Európsky parlament má prístup k návrhom vykonávacích 
aktov prostredníctvom komitologického registra, ale ná-
vrhy nelegislatívnych aktov posiela aj Komisia predsedo-
vi Európskeho parlamentu a ten, resp. jeho sekretariát, ich 
zasiela príslušným výborom a tie zase svojim poslancom. 
Sekretariát výborov postupuje návrhy svojim členom rôzny-
mi spôsobmi, pričom ich informuje aj o termínoch k zaslaniu 
pripomienok. Všetkých dvadsať parlamentných výborov pri-
jalo svoje vlastné postupy, ako informovať poslancov parla-

31 Ú. v. EÚ C 143, 10. 6. 2008
32 čl. 16 Dohody medzi Európskym parlamentom a Komisiou o postupoch 

na vykonávanie rozhodnutia Rady 1999/468/ES, ktorým sa ustanovujú 
postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu, 
zmeneného a doplneného rozhodnutím 2006/512/ES, Ú. v. EÚ C 143, 
10. 6. 2008

33 Prístupný na stránke Prístupný na stránke <http://ec.europa.eu/transpa-
rency/regcomitology/index.cfm?do=Search.Search&NewSearch=1>  
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mentu o návrhoch. Spôsoby sú rôzne, od najjednoduchších, 
kedy len zašlú návrh všetkým svojim členom prostredníc-
tvom hromadného mailu, až po tvorbu analýz alebo pozná-
mok. Aj keď každý člen parlamentného výboru má možnosť 
predložiť svoje pripomienky, väčšina výborov si určí svojho 
koordinátora politickej frakcie k zaujatiu spoločného sta-
noviska.34 Postup z formálnej stránky upravuje pravidlo 51 
Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu35, podľa kto-
rého si musí výbor stanoviť svojho reportéra, ktorý správu 
pripraví a prednesie plénu. Správa výboru k nelegislatívne-
mu návrhu zahŕňa podnet k rozhodnutiu, jednoznačné vy-
hlásenie spolu so zohľadnením finančného vplyvu a návrh 
na rozhodnutie Európskeho parlamentu. Vnútorný postup 
Európskeho parlamentu k prijímaniu nelegislatívnych aktov 
vznikol hlavne kvôli postupu RPS a neskôr nebol už veľmi 
menený v súvislosti s delegovanými aktmi. Postup pri dele-
govaných aktoch je podrobne upravený pravidlami 40 a 105 
Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu.35

Ako stanovuje čl. 5a ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES 
v platnom znení lehota na zaujatie stanoviska Európskym 
parlamentom a Radou pri postupe PRS je tri mesiace. 
Európsky parlament sa pri postupe RPS riadi pravidlom 106 
Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu.35 Pri prijí-
maní delegovaných aktov je lehota uvedená v základnom 
legislatívnom akte, ktorý sa návrhom mení alebo dopĺňa. 
Lehota býva zvyčajne dva mesiace, aj keď trend posledných 
rokov ukazuje, že členské štáty prostredníctvom Rady a aj 
poslanci Európskeho parlamentu považujú dobu troch me-
siacov za nevyhnutnú a tak na nej spoločne trvajú. Tiež je 
bežné v rámci rokovaní o návrhu doplnenie pôvodného ná-
vrhu Komisie o možnosť predĺžiť túto dobu o ďalšie dva – tri 
mesiace, ak o to požiada Európsky parlament alebo Rada. 
Nesúhlas s návrhom delegovaného aktu nie je ničím pod-
mienený, ak sa Európsky parlament uznesie väčšinou svo-
jich členov. 

Aj keď by sa trojmesačná doba mohla zdať dostatočnou na 
vyjadrenie veta, nie je tomu vždy tak. Parlamentné výbory 
totiž nezasadajú častejšie ako raz za mesiac a plenárne ro-
kovania bývajú raz za mesiac v Štrasburgu a medzitým po 
pol dni v Bruseli. Pri RPS a delegovaných aktoch je možné 
skrátiť dobu v naliehavých prípadoch, podľa čl. 6 rozhodnu-
tia 1999/468/ES je možné z naliehavých prípadoch predpis 
prijať a Európsky parlament a Rada majú len jeden mesiac 
na to aby vzniesli svoju námietku voči takto prijatému aktu. 

V prípade časovej tiesne bolo možné, aby Európsky parla-
ment postupoval podľa pravidla 81 Rokovacieho poriadku 
a upustil od bežného postupu, kedy príslušný výbor schva-
ľuje správu hlasovaním. V takomto prípade bolo možné 
pripraviť správu s výhradami voči nelegislatívnemu aktu, 

34 KAEDING M. at al. 2011. The European Parliament and the Future 
of Comitology after Lisbon. Lessons to be drawn from the Regulatory 
Procedure with Scrutiny for delegated Acts, EUSA Twelfth Biennial 
International Conference Boston, Massachusetts, March 3. – 5., 2011  
s. 14

35 Rules of procedure [online]. 2014. [cit. 2015-08-04]. Dostupné na in-
ternete: <http://www.europarl.europa.eu/sipade/rulesleg8/Rulesleg8.
EN.pdf>

ktorá bola na plenárnom zasadnutí prezentovaná predsedom 
parlamentného výboru.36 Ak sa nestihlo žiadne plenárne za-
sadnutie, tak bol predseda výboru oprávnený zaslať svoje 
výhrady príslušnému zamestnancovi Komisie, tento postup 
bol možný v prípade vykonávacích aktov alebo nelegisla-
tívnych aktov RPS prijatých v naliehavých prípadoch. Tento 
postup platil do roku 2014, v súčasnosti to už nie je možné. 
Rokovací poriadok upravuje zjednodušený postup iba pri ná-
vrhoch delegovaných aktov. Kedy politická skupina, alebo 
40 poslancov, môže podľa pravidla 105 žiadať o zaradenie 
príslušného bodu na rokovanie plenárneho zasadnutia.

V roku 2008 využil Európsky parlament svoje právo veta 
v prípade jedného návrhu opatrenia v oblasti vnútorného 
trhu z dôvodu, že presiahol vykonávacie právomoci ustano-
vené v základnom nástroji v prípade jedného ustanovenia. 
Komisia odstránila sporné ustanovenie a znovu predložila 
zmenený a upravený návrh opatrenia príslušnému výboru37. 
V máji 2009 odmietol Európsky parlament návrh opatrenia 
v súvislosti so smernicou o energetickom označovaní a týka-
júci sa označovania televízorov. Návrh opatrenia týmto ne-
bol prijatý. Podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 
o udávaní spotreby energie a iných zdrojov domácimi spot-
rebičmi na štítkoch a štandardných informáciách o výrob-
koch bolo v roku 2010 prijaté revidované opatrenie formou 
delegovaného aktu38. V máji 2010 odmietol Európsky parla-
ment návrh smernice Komisie, ktorou sa menia a dopĺňajú 
prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady č. 95/2/
ES o potravinárskych prídavných látkach iných ako farbi-
vá a sladidlá a ruší sa rozhodnutie 2004/374/ES. Návrh 
opatrenia týmto nebol prijatý. Revidované opatrenie bolo 
Komisiou prijaté 22. októbra (Ú. v. EÚ L 279, 23.10.2010, 
s. 22)39. V roku 201140, 201241 a 201342 Európsky parlament 
nevzniesol žiadnu pripomienku voči návrhu vykonávacieho 
aktu. V priemere sa každoročne podľa postupu RPS príjme 
150 opatrení, pričom počet skôr stúpa a v roku 2013 bolo 
takýmto postupom prijatých 171 opatrení.42

Kontrola vykonávania delegovaných a vykonávacích 
právomocí zo strany rady

Európska komisia má povinnosť zasielať návrhy delegova-
ných a vykonávacích predpisov Rade (zároveň aj Európskemu 
parlamentu). V prípade postupu RPS tak koná na základe 

36 KAEDING M. at al. 2011. The European Parliament and the Future of 
Comitology after Lisbon. Lessons to be drawn from the Regulatory Pro-
cedure with Scrutiny for delegated Acts, EUSA Twelfth Biennial Inter-
national Conference Boston, Massachusetts, March 3. – 5., 2011 s. 16

37 Správa Komisie o činnostiach výborov počas roka 2008, KOM(2009) 
335. s. 9

38 Správa Komisie o činnostiach výborov počas roka 2009, KOM(2010) 
354. s. 7-8

39 Správa Komisie o činnostiach výborov počas roka 2009, KOM(2011) 
879 s. 8

40 Správa Komisie o činnostiach výborov počas roka 2011, COM(2012) 
685

41 Správa Komisie o činnostiach výborov počas roka 2012, COM(2013) 
701

42 Správa Komisie o činnostiach výborov počas roka 2013, COM(2014) 
572
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písm. a) čl. 5a ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES43, v prípa-
de vykonávacích aktov zasiela Komisia návrhy týchto aktov 
pred rokovaním výborov v súlade s písm. d) ods. 1 čl. 10 
nariadenia (EÚ) č. 182/201144 a v prípade delegovaných ak-
tov tak robí na základe príslušného ustanovenia v základnom 
predpise, napr. ods. 2 čl. 11 smernice 2010/30/EÚ.45

Návrhy týchto predpisov, alebo ich prijaté znenia Komisiou, 
sú zasielané Centrálnemu sekretariátu Rady, ktorý ich dis-
tribuuje pracovným skupinám Rady podľa ich oblasti pôso-
benia.

K zabezpečeniu lepšej koordinácie prijímania stanovísk 
Rady a transparentnosti sú návrhy delegovaných a vykoná-
vacích predpisov podľa RPS zasielané Centrálnym sekreta-
riátom Rady pracovným skupinám Rady a určí sa predbežný 
termín, do ktorého majú národné delegácie indikovať svoj 
záujem predložiť pripomienky. Ak niektorá z krajín indikuje 
svoj záujem predložiť pripomienky alebo ich aj sekretariátu 
zašle, zaradí sa prerokovanie návrhu vykonávacieho aktu na 
rokovanie pracovnej skupiny Rady. Cieľom tohto rokovania 
je predloženie stanovísk členských štátov a aj stanovísk resp. 
vysvetlení Komisie. Ide o expertné štádium rokovaní, kto-
rého cieľom je vysvetlenie veci, získanie predbežného pre-
hľadu o rozložení stanovísk členských štátov pri prípadnom 
hlasovaní o návrhu. Návrh právneho aktu je následne predlo-
žený na rokovanie Výboru stálych predstaviteľov vlád člen-
ských štátov COREPER. Priamo na rokovanie COREPERu, 
bez možnosti zvolať pracovnú skupinu Rady, sa predkladajú 
návrhy vykonávacích aktov podľa všetkých postupov okrem 
RPS.

Rokovanie COREPERu je už vyšším, politickým rokova-
ním. Rokovania sa zúčastňuje veľvyslanec pri EÚ alebo jeho 
zástupca za každú krajinu. Na rokovaní sa preskúmavajú 
všetky body pripravovaného rokovania Rady, pričom sa vy-
nakladá úsilie, aby sa dosiahla spoločná pozícia Rady, ak sa 
tak nestalo už pri rokovaní pracovnej skupiny.46 

Podľa čl. 8.1 Rokovacieho poriadku Rady47 je prvé rokova-
nie o dôležitom nelegislatívnom návrhu verejné. Dôležitým 
nelegislatívnym návrhom sa rozumie prijatie noriem, ktoré 
sú právne záväzné v členských štátoch alebo pre členské 
štáty, prostredníctvom nariadení, smerníc alebo rozhodnutí 
na základe príslušných ustanovení zmlúv. Ide teda o návrhy 
vykonávacích alebo delegovaných aktov. Keď Rada prijíma 
nelegislatívne akty uvedené v čl. 8 ods. 1, zverejňujú sa vý-
sledky hlasovania a odôvodnenia hlasovania členov Rady, 
ako aj vyhlásenia do zápisnice Rady a body zápisnice súvi-

43 Ú. v. ES L 184, 17. 7. 1999 v platnom znení
44 Ú. v. EÚ L 55, 28. 2. 2011
45 Ú. v. EÚ L 153, 18. 6. 2010
46 KOZÁK T. 2006. Rozhodovacie procesy v Európskej únii [online]. 

Ministerstvo zahraničných vecí SR, november 2006, [cit. 2015-08-04]. 
s. 34 Dostupné na internete: <http://www.mzv.sk/App/WCM/media.nsf/
vw_ByID/ID_F6370E34053D1A18C1257674002EEBB8_SK/$File/
rozhodovacie_procesy_manual_final.pdf>

47 Rokovací poriadok Európskej Rady. Rokovací poriadok Rady, 2009: 
Úrad pre publikácie, s. 20

siace s prijímaním takýchto aktov.48 Na poslednom rokova-
ní Rady pre konkurencieschopnosť, ktorá sa konala v dňoch 
2. – 3. marca 2015, boli prerokované a bez pripomienok 
schválené dva návrhy nelegislatívnych právnych aktov z ob-
lasti potravinovej legislatívy.

Pri RPS je stanovená základná trojmesačná lehota na od-
mietnutie návrhu Komisie Radou, ak výbor RPS s návrhom 
súhlasil, ale len z týchto dôvodov:

– ustanovenie návrhu presahuje vykonávacie právomo-
ci prenesené prostredníctvom základného aktu,

– návrh nie je v súlade s cieľom alebo obsahom základ-
ného aktu, alebo

– nie je v súlade so zásadami subsidiarity a proporcio-
nality.

Rozhodnutie musí byť vyjadrené kvalifikovanou väčšinou.

Pri prijímaní delegovaných aktov je možné odmietnuť pri-
jatie návrhu zo strany Rady z akéhokoľvek dôvodu, ale roz-
hodnutie musí byť prijaté kvalifikovanou väčšinou. Lehota 
na vyjadrenie odmietavého stanoviska Rady je stanovená 
v základom legislatívnom akte. 

Pri prijímaní vykonávacích aktov, iných ako podľa postupu 
RPS, môže Rada podľa čl. 11 nariadenia (EÚ) č. 182/201114 
kedykoľvek oznámiť Komisii, že sa domnieva, že návrh vy-
konávacieho aktu presahuje vykonávacie právomoci ustano-
vené v základnom akte. V takom prípade Komisia prehod-
notí návrh vykonávacieho aktu, pričom zohľadní vyjadrené 
pozície a oznámi Európskemu parlamentu a Rade, či zamýš-
ľa ponechať, zmeniť, doplniť, alebo vziať späť návrh vyko-
návacieho aktu.

Počas roka 2013 bolo postupom RPS prijatých 171 opatrení 
a Rada len v jednom prípade využila právo veta. V roku 2012 
ho nevyužila vôbec49. Najviac návrhov Komisie odmietla 
Rada prijať v roku 2008, kedy odmietla šesť návrhov opat-
rení v oblasti životného prostredia z dôvodu, že presahovali 
vykonávacie právomoci ustanovené v základných nástro-
joch, keďže nariadili členským štátom vypracovať a zaslať 
tabuľky zhody50. To z celkového počtu prijatých opatrení 
podľa postupu RPS predstavovalo 10 %.

Záver

Jednotlivé zmluvy sa počas celého obdobia existencie eu-
rópskych spoločenstiev snažili o odstránenie predchádza-
júcich nedostatkov, o zrýchlenie celého procesu prijímania 
predpisov a najmä jeho sprehľadnenie. V súčasnosti podľa 
Lisabonskej zmluvy existujú spolu s primárnym právom tri 
základné stupne predpisov, viac ako tri postupy prijímania 
sekundárneho práva a šesť postupov prijímania nelegislatív-
nych aktov. Podľa nášho názoru cieľ sprehľadnenia postupu 
prijímania predpisov EÚ teda splnený nebol. Samozrejme 

48 Rokovací poriadok Európskej Rady. Rokovací poriadok Rady, 2009: 
Úrad pre publikácie, s. 21

49 Správa Komisie o činnostiach výborov počas roka 2013, COM(2014) 
572 s. 9

50 Správa Komisie o činnostiach výborov počas roka 2008, KOM(2009) 
335. s. 8



eMetrológia	a	skúšobníctvo	2/2015	 25

Štúdie a prehľady

nemôže byť reč ani o zrýchlení postupu. Napríklad pri ná-
vrhu delegovaného aktu Komisia najprv spustí verejné dis-
kusie, zadá vykonať nezávislú štúdiu dopadu, podľa nej 
vytvorí návrh, ktorý predloží fóru odborníkov. Nastupuje 
proces, kedy sa môže vyjadriť Rada a Európsky parlament. 
Pri delegovaných aktoch zvyčajne ide o tri mesiace plus tri 
mesiace pri požiadavke o predĺženie lehoty. V tejto súvislosti 
by bolo možno na mieste uvažovať nad tým, či sa bude dať aj 
niekedy v budúcnosti dosiahnuť zrýchlenie procesu prijíma-
nia predpisov a či takéto zrýchlenie je vôbec žiaduce. Podľa 
znenia posledných predpisov prijatých spolurozhodovacím 
postupom je želanie Rady a Európskeho parlamentu jasné – 
mať viac času na preskúmanie návrhov. 

Európska komisia, ako najvýznamnejší element pri prijímaní 
nelegislatívnych aktov má rozhodujúce postavenie. Väčšinu 
nelegislatívnych aktov navrhuje, pripravuje štúdie dopadov, 
ktoré návrhy sprevádzajú. Zástupca komisie predsedá komi-
tologickým výborom a fóram expertov, ktoré rokujú o ná-
vrhoch vykonávacích a delegovaných aktov. Predsedá aj 
odvolaciemu výboru. Následne návrhy zasiela Európskemu 
parlamentu a Rade k zaujatiu stanoviska. Existujúce postupy 
vo väčšine prípadov stanovujú jedinú možnosť, ako návrhy 
neprijať a to hlasovať proti väčšinou poslancov Európskeho 
parlamentu alebo kvalifikovanou väčšinou Rady. Toto roz-
hodnutie je vo väčšine prípadov aj tak ešte oklieštené len na 
určité prípady, teda ak by prijatím návrhu Komisia prekroči-
la rámec prenesených právomocí, návrh nie je v súlade s cie-
ľom alebo obsahom základného aktu, alebo nie je v súlade 
so zásadami subsidiarity a proporcionality. Iba pri delego-
vaných aktoch a vykonávacích aktoch prijímaných postu-
pom preskúmania môžu členské štáty vyjadriť nesúhlas aj 
z vecného hľadiska. Ak by teda napr. jeden členský štát alebo 
viacero vecne nesúhlasilo s niektorou časťou návrhu v prí-
pade postupu RPS by nebolo správne takúto pripomienku 
vôbec na Rade predstaviť. Správnym miestom, kde mohli 
členské štáty túto pripomienku predstaviť bol výbor podľa 
postupu RPS. Pri delegovaných aktoch môžu členské štáty 
pripomienky predložiť na spoločnom fóre, ktorého sa zú-
častňujú aj zástupcovia priemyslu. Zúčastniť tohto fóra sa 
môžu aj poslanci Európskeho parlamentu a postupovať ob-
dobne. Na týchto úrovniach prichádza k expertnej diskusii 
medzi zástupcami členských štátov, priemyslu, poslancami 
Európskeho parlamentu a Komisiou. Veľmi ojedinele sa teda 
stáva, aby sa sporná otázka nevyriešila kompromisom už na 
tejto nižšej úrovni.

Ako ukazujú štatistiky Komisie zverejňované pri vykoná-
vacích opatreniach, členské štáty prostredníctvom Rady 
vznášajú pripomienky veľmi málo, Európsky parlament ešte 
menej. Za posledné roky sa pomer vznesených pripomienok 
k prijatým aktom ešte rapídnejšie znížil. Pravdepodobným 
dôvodom je lepšie zapojenie expertov členských štátov už 
pri príprave návrhov vykonávacích alebo delegovaných ak-
tov. Pri delegovaných aktoch môže ísť aj o tlak zástupcov 
priemyslu, ktorí uvedené spoločné podmienky na celom 
trhu EÚ väčšinou podporujú. Aj keď podľa nášho názoru 
postupy kontroly prenesenia delegovaných a vykonávacích 
právomocí nedávajú veľký priestor na vyjadrenie nesúhlasu, 
ani na zohľadnenie prípadných národných záujmov, je tu ale 
možnosť diskusie a nakoniec v oblasti harmonizovanej prá-
vom EÚ má prednosť záujem „európskej“ väčšiny.

Znenie Lisabonskej zmluvy určilo rovnaké postavenie 
Európskeho parlamentu a Rady pri kontrole delegovaných 
a vykonávacích právomocí Komisie. V praxi sa však zme-
nilo pomerne málo. Pri vykonávacích opatreniach sa zá-
stupcovia členských štátoch podieľajú na príprave komi-
tologických návrhov vo výboroch, následne sú členmi aj 
odvolacieho výboru. Pri rokovaní Rady sa teda predmetným 
návrhom zaoberajú minimálne tretí krát. Európsky parla-
ment je o rokovaniach výborov len informovaný a zasielajú 
sa mu dohodnuté návrhy na úrovni výborov Komisie. V prí-
pade delegovaných aktov majú zástupcovia členských štátov 
slabšie postavenie ako v minulosti, keďže o návrhoch ne-
hlasujú a poslanci Európskeho parlamentu si svoju pozíciu 
aj tak neposilnili, lebo aj oni môžu len prispieť do disku-
sie. V prípade delegovaných aktov je teda namieste súhlasiť 
s viacerými autormi, ktorí označujú Európsku komisiu ako 
víťaza Lisabonskej zmluvy. Ako však uvádzame vyššie, ne-
zdá sa, že by Európska komisia svoje postavenie zneužívala. 
Európsky parlament aj Rada však ostávajú ostražití a žiadajú 
viac času na prípadné vznesenie nesúhlasu.

V roku 2015 tak môžeme s istotou konštatovať len to, že 
diskusie o rozdelení právomocí pri kontrole nad vykonáva-
ním delegovaných a vykonávacích právomocí Komisiou ešte 
neskončili.

Ing.	Dana	Králiková 
odbor	európskych	záležitostí,	ÚNMS	SR 

dana.kralikova@normoff.gov.sk
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Od vzniku metrického systému po Metrickú konvenciu

Metrická sústava meracích jednotiek vznikla v roku 1790 
vo Francúzsku. Ústavodarné národné zhromaždenie poveri-
lo vedeckú komisiu stanovením sústavy jednotiek. Komisia 
navrhla stanoviť ako základ sústavy jednotku dĺžky – jednu 
desaťmilióntinu zemského kvadrantu. Merania prebehli v ro-
koch 1792 – 1799 a na ich základe bol zhotovený platinový 
etalón metra. Povinné používanie metra bolo vo Francúzsku 
uzákonené s účinnosťou od roku 1801.

Dekadická metrická sústava bola postupne prijímaná i ďalší-
mi štátmi. Inšpirované postojom Nemecka, začalo prípravy 
na zavedenie metrickej sústavy i Rakúsko-Uhorsko, ktorého 
súčasťou bolo i územie dnešnej Slovenskej a Českej repub-
liky. Rakúsko zaviedlo metrickú sústavu zákonom ríšskeho 
zákonníka č. 16/1872 a Uhorsko zákonom uhorského zákon-
níka č. VIII/1874.

V týchto rokoch sa pripravovalo i oficiálne medzinárodné 
prijatie metrickej sústavy. Metrická konvencia bola podpí-
saná zástupcami 17 štátov 20. mája 1875 v Paríži. Z tohto 
dôvodu sa 20. máj slávi ako Svetový deň metrológie. Za 
Rakúsko-Uhorsko konvenciu podpísal gróf Apponyi.

Metrická	konvencia	bola	vyhlásená	v	rakúskom	ríšskom	
zákonníku	pod	č.	20/1876	a	v	zbierke	uhorských	zákonov	
ako	zákonný	článok	č.	II/1876	po	ratifikácii	zmluvy	

v	Budapešti	dňa	31.	12.	1875

V súčasnosti (k 1. 1. 2015) Metrickú konvenciu podpísalo 
55 členských štátov BIPM a 41 pridružených štátov CGPM. 

Zo 140 ročneJ histÓrie  
metrickeJ konvencie a meDZinÁroDnÉho úraDu pre vÁhy a miery

Pôvodné znenie Metrickej konvencie sa skladalo zo 14 člán-
kov a týkalo sa najmä: 

– vytvorenia Medzinárodného úradu pre váhy a miery 
BIPM, 

– organizačných zásad Generálnej konferencie pre váhy 
a miery CGPM a Medzinárodného výboru pre váhy 
a miery CIPM, 

– hlavných úloh BIPM. 

prístup Čsr k Metrickej konvencii

Československá republika ako následnícky štát po Rakúsko-
Uhorsku pristúpila k Metrickej konvencii v roku 1922. Po 
uznesení Národného zhromaždenia ČSR a následnej ratifi-
kácii bola československá prístupová nóta uložená v archíve 
francúzskej vlády dňa 23. septembra 1922, čím prístup na-
dobudol medzinárodnú platnosť. Príslušná vyhláška ministra 
zahraničných vecí č. 351/1922 Zb. z. a n. z 24. novembra 
1922 bola vydaná 9. decembra 1922. Nasledovala vyhláška 
ministra zahraničných vecí č. 200/1924 Zb. z. a n., ktorou sa 
uviedlo na známosť vtedajšie znenie medzinárodnej dohody 
o metrickej sústave. 

Pre nástupnícke štáty Československej republiky – Slovenskú 
republiku a Českú republiku – sa vstup do Metrickej konven-
cie oficiálne započítava od roku 1922. 

Vyhláška	ministra	zahraničných	vecí	č.	351/1922	Zb.	z.	a	n.	
o	prístupe	Československej	republiky	k	Metrickej	konvencii
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Za Československo boli členmi Medzinárodného výboru pre 
váhy a miery:

– v rokoch 1928 až 1935 prof. Dr. Václav Posejpal,
– v rokoch 1953 až 1970 prof. Dr. Jaroslav Nussber-

ger,
– v rokoch 1980 až 1996 prof. Ing. Jozef Skákala, CSc., 

ktorý bol v rokoch 1984 – 1995 podpredseda CIPM 
a je čestným členom CIPM.

Míľniky BipM 1875 – 2015

Medzinárodný úrad pre váhy a miery je od svojho založenia 
v roku 1875 vrcholnou celosvetovou metrologickou ustano-
vizňou zabezpečujúcou jednotnosť a správnosť meraní.

Prvé obdobie existencie BIPM (1875 – 1889) je charakte-
rizované realizáciou súborov prototypov metra (30 kusov) 
a kilogramu (40 kusov) [1]. Súbory boli vyhodnotené a dis-
tribuované členským štátom. Činnosť BIPM sa stala vzorom 
pre založenie národných metrologických ústavov – Glavnaja 
palata mer i vesov, Rusko (1893), Physikalisch Technische 
Reichanstalt, Nemecko (1887), National Physical Laboratory, 
Veľká Británia (1900), National Bureau of Standards, USA 
(1901).

Druhé obdobie (1889 – 1925) bolo naplnené systematickou 
prácou na zdokonaľovaní používaných metód a prístrojov 
a spresňovaní stanovenia fyzikálnych konštánt. Rozvíjala sa 
metrológia dĺžky, hmotnosti a teploty.

V treťom období činnosti BIPM (1925 – 1960) sa pôvodne 
zabezpečované veličiny hmotnosť, dĺžka a teplota rozšírili 
o veličiny elektrické, magnetické, fotometrické a veličiny 
ionizujúceho žiarenia. Narastala úloha BIPM ako sprostred-
kujúcej medzinárodnej inštitúcie medzi vyspelými štátnymi 
metrologickými laboratóriami a ako organizátora svetové-
ho procesu zjednocovania a zvyšovania presnosti merania. 
Uchovávali sa a nadväzovali medzinárodné etalóny, v tomto 
období vznikla aj väčšina poradných výborov CIPM. V ro-

koch 1950 – 1960 vznikla nová Medzinárodná sústava jed-
notiek SI.

Štvrté obdobie činnosti (1960 – 1999) je charakterizované 
postupným presunom ťažiska činnosti zo základného výsku-
mu do oblasti uchovávania medzinárodných etalónov a do 
oblasti úlohy medzinárodného arbitra v otázkach vedeckej 
metrológie. V tomto období prebiehali prípravné práce pre 
podpísanie dohody MRA: 

– 1986 – prvé diskusie o možnosti bilaterálneho odsú-
hlasenia vzájomného uznávania realizácie jednotiek 
sústavy SI;

– 1992 – CIPM rozhodol o úlohe BIPM v medzinárod-
nej nadväznosti meraní a etalónov;

– 1994 – celosvetová nadväznosť kalibrácie si vyžia-
dala porovnateľnosť jednotlivých NMI – CIPM pri-

jal návrh rezolúcie pre 20. Generálnu konferenciu 
CGPM „Celosvetová nadväznosť etalónov“;

– 1995 – rozhovory zástupcov CIPM, ILAC, EAL, EU-
ROMET, APMP, NORAMET, poradných výborov 
CIPM a NMI o identifikácii potrieb;

– 1997 – 1. návrh CIPM MRA.

Súčasné obdobie činnosti BIPM (1999 – dodnes) reprezen-
tuje činnosť laboratórií hmotnosti, času, elektrických veličín, 
ionizujúceho žiarenia a chémie ako aj koordinácia aktivít 
členských štátov v rámci dohody MRA.

Na Metrickú konvenciu nadviazala dohoda MRA „Vzájomné 
uznávanie národných etalónov a certifikátov o kalibrácii 
a meraní vydaných národnými metrologickými ústavmi“ 
ktorá bola podpísaná 14. októbra 1999 v Paríži riaditeľmi 
národných metrologických ústavov 38 signatárskych štátov 
Metrickej konvencie a dvoch medzinárodných organizácií. 
Za Slovenskú republiku MRA podpísal vtedajší generálny 
riaditeľ Slovenského metrologického ústavu prof. Ing. Peter 
Kneppo, DrSc. V súčasnosti MRA podpísali zástupcovia 
98 ústavov – z 53 členských štátov, 41 pridružených členov 
CGPM a 4 medzinárodných organizácií – a zahŕňa ďalších 
152 ústavov určených signatárskymi orgánmi. 

Sídlo	BIPM	v	Pavillon	de	Breteuil,	Sèvres,	Francúzsko 
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Dohoda bola navrhnutá CIPM na základe oprávnenia, ktoré 
mu prideľuje Metrická konvencia. Cieľom MRA je vytvoriť 
v oblasti národných etalónov základ pre vzájomnú dôveru 
a odstraňovanie technických prekážok obchodu v medzi-
národnom obchode ako v rámci WTO, tak na bilaterálnom 
základe. 

Celková koordinácia je vykonávaná BIPM z poverenia CIPM 
na základe právomoci, ktorá mu je udelená členskými štát-
mi Metrickej konvencie. Poradné výbory CIPM, regionálne 
metrologické organizácie (RMO) a BIPM zodpovedajú za 
vykonávanie kľúčových a doplnkových porovnaní.

Spoločný výbor regionálnych metrologických organizácií 
(JCRB) a BIPM zodpovedajú za analýzu kalibračných a me-
racích schopností (CMC) deklarovaných jednotlivými NMI, 
ktorá je ukončovaná formálnym uznaním týchto CMC a ich 
zaradením do databázy KCDB, ktorú udržiava BIPM.

technicky sa Mra zakladá na: 
– sústave medzinárodných kľúčových porovnaní (a do-

plnkových porovnaní) tak, aby bola zabezpečená kva-
lita výsledkov meraní;

– zavedení systému kvality signatármi MRA a preuká-
zaní ich technickej spôsobilosti;

– deklarovaní a uznaní CMC signatárov MRA.

MRA poskytuje používateľom metrologických služieb mož-
nosť priameho vzájomného porovnania CMC jednotlivých 
NMI a ďalších signatárov, a tak im poskytuje základ pre roz-
hodovanie o prijímaní kalibračných certifikátov. 

hlavné ciele Mra 
– vytvoriť v oblasti národných etalónov základ pre vzá-

jomnú dôveru a odstraňovanie technických prekážok 
obchodu;

– zabezpečiť vzájomné uznávanie kalibračných certifi-
kátov alebo certifikátov o meraní vydávaných NMI;

– poskytnúť vládam a iným zúčastneným stranám spo-
ľahlivý technický základ pre nadväzujúce zmluvy 
širšieho rozsahu súvisiace s priemyslom, obchodom 
a právnymi predpismi.

CMC publikované v databáze KCDB vypracováva deklaru-
júci NMI a preskúmava a schvaľuje ich tím medzinárodných 
expertov z rôznych regionálnych metrologických organizá-
cií. Certifikáty podporované CMC publikovanými v KCDB 
sú celosvetovo akceptované všetkými účastníkmi MRA, pri-
čom sa uznávajú metrologické parametre uvedené v KCDB. 
Slovenský metrologický ústav má v súčasnosti 386 položiek 
CMC v databáze KCDB.

Záver

V súčasnosti je poslaním BIPM zabezpečiť a podporovať 
globálnu porovnateľnosť meraní, vrátane poskytovania ko-
herentnej medzinárodnej sústavy jednotiek pre:

– vedecké objavy a inovácie,
– priemyselnú výrobu a medzinárodný obchod,
– udržanie kvality života a globálneho životného pro-

stredia.

Unikátna rola BIPM sa presadzuje hlavne spoluprácou 
s ostatnými medzivládnymi a medzinárodnými organizácia-
mi a na medzinárodných fórach.
[1]  SKÁKALA, J.: Úloha a prínos Medzinárodného úradu 

váh a mier. In: 100 let Metrické konvence, Vydavatelství 
ÚNM, Praha 1975, s. 30-37.

Ing.	Ivan	Mikulecký,	PhD. 
Slovenská	technická	univerzite	v	Bratislave	 

Strojnícka	fakulta,	Bratislava

Úvodná	stránka	MRA	a	stránka	s	podpisom	riaditeľa	Slovenského	metrologického	ústavu
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V dňoch 5. až 6. mája 2015 sa v Bratislave uskutočnilo 
17. zasadnutie Medzivládnej komisie pre hospodársku a ve-
decko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou 
a Ruskou federáciou (komisia). Delegáciu Slovenskej re-
publiky viedol predseda slovenskej časti komisie, podpred-
seda vlády Slovenskej republiky pre investície Ľubomír 
Vážny. Delegáciu Ruskej federácie viedol predseda ruskej 
časti komisie, minister priemyslu a obchodu Ruskej fede-
rácie Denis Manturov. V rámci tohto zasadnutia sa komisia 
okrem iného zaoberala aj spoluprácou v oblasti normali-
zácie, metrológie a posudzovania zhody, a to konkrétne na 
3. zasadnutí stálej pracovnej skupiny pre spoluprácu v oblas-
ti normalizácie, metrológie a posudzovania zhody komisie 
(pracovná skupina). Zasadnutie pracovnej skupiny sa konalo 
5. mája 2015 v Bratislave. Ruskú delegáciu viedol vedúci 
oddelenia správy a vonkajších vzťahov Federálnej agen-
túry pre technickú reguláciu a metrológiu B. M. Potemkin 
a Slovenskú delegáciu viedla riaditeľka odboru skúšobníc-
tva a európskych záležitostí Úradu pre normalizáciu, met-
rológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (úrad) Monika 
Laurovičová. Zasadnutia sa za Ruskú federáciu ďalej zú-
častnili: R. A. Rodin – zástupca vedúceho odboru metrológie 
Federálnej agentúry pre technickú reguláciu a metrológiu, 
M. V. Pišulina – tajomníčka ruskej časti pracovnej skupi-
ny a hlavná expertka odboru správy a vonkajších vzťahov 
Federálna agentúra pre technickú reguláciu a metrológiu, 
J. O. Melkov – riaditeľ Celoruského vedecko-výskumného 
inštitútu normalizácie a certifikácie v oblasti strojného in-
žinierstva a G. V. Pankina – rektorka Federálneho štátneho 
autonómneho vzdelávacieho inštitútu vyššieho profesijného 
vzdelávania Akadémie pre normalizáciu, metrológiu a certi-
fikáciu a za Slovenskú republiku: Z. Schreier – riaditeľ od-
boru metrológie úradu, M. Semanová – poverená vedením 
oddelenia technickej normalizácie úradu, J. Čavojová – od-
delenie technickej normalizácie úradu, J. Crkoň – generálny 
riaditeľ TSÚ Piešťany, š. p. (TSÚ), P. Galo – zástupca cer-
tifikačného orgánu TSÚ, I. Sikomas – obchodné oddelenie 
pre východné trhy TSÚ a M. Hudák – riaditeľ slovenského 
testovacieho centra EVPÚ Nová Dubnica 

Strany sa najprv navzájom informovali o najnovších zme-
nách v oblasti normalizácie, metrológie a posudzovania 
zhody a to predovšetkým v rámci prípravy a prijatia nových 
legislatívnych dokumentov, prijímania normatívnych doku-
mentov, rozvoja technickej a technologickej základne a v ob-
lasti vzdelávania a prípravy nových zamestnancov. Strany sa 
ďalej zhodli na potrebe ďalšieho posilnenia spolupráce vo 
všetkých oblastiach pracovnej skupiny, s cieľom naďalej 
posilňovať vedecko-technickú spoluprácu medzi Ruskou fe-
deráciou a Slovenskou republikou. Počas zasadnutia strany 
prediskutovali aj otázky spoločného záujmu a dohodli sa na 
nasledujúcom:

Spolupráca	v	oblasti	normalizácie – strany sa navzájom in-
formovali o zmenách v národných systémoch normalizácie 
v období od posledného zasadnutia pracovnej skupiny a do-
hodli sa na pokračovaní výmeny informácií v tejto oblasti.
Spolupráca	v	oblasti	metrológie – strany si vymenili infor-
mácie o práci, ktorá prebieha v oblasti zabezpečenia jed-
notnosti v oblasti merania v Ruskej federácii a Slovenskej 
republike a dohodli sa na menovaní kontaktných osôb na vý-
menu informácií v oblasti metrológie. Ďalej sa strany dohod-
li pokračovať v práci na porovnávaní etalónov v rámci regi-
onálnej metrologickej organizácie COOMET (Euro-ázijská 
spolupráca národných metrologických inštitúcií).
Spolupráca	v	oblasti	odborného	vzdelávania – Ruská strana 
informovala o možnostiach vzdelávania, vrátane dištančné-
ho vzdelávania odborníkov v oblasti technických predpisov, 
metrológie a riadenia kvality. Strany sa dohodli na usporiada-
ní spoločného vedecko-praktického seminára v Piešťanoch 
o postupoch pri posudzovaní zhody v rámci Euroázijskej 
hospodárskej únie a Európskej únie a na výmene informácií 
o vzdelávaní v oblasti nedeštruktívneho skúšania.
Spolupráca	v	oblasti	posudzovania	zhody	– strany sa zhodli 
na potrebe účasti zástupcov Federálnej služby pre akredi-
táciu Ruskej federácie a Slovenskej národnej akreditačnej 
služby na práci pracovnej skupiny.
V ďalšej časti programu bolo dohodnuté usporiadať štvrté 
zasadnutie pracovnej skupiny v Ruskej federácii v máji ale-
bo júni 2016.
Na záver zasadnutia bol podpísaný spoločný protokol pra-
covnej skupiny.
Druhý deň konania zasadnutia komisie (6. mája 2015) bol 
podpísaný spoločný protokol zo 17. zasadnutia komisie, 
kde v časti spolupráca v oblasti štandardizácie, metrológie 
a skúšobníctva obe strany pozitívne ohodnotili uskutočnenie 
tretieho zasadnutia pracovnej skupiny pre spoluprácu v ob-
lasti normalizácie, metrológie a posudzovania zhody kona-
ného 5. mája 2015 v Bratislave a dohodli sa na pokračovaní 
rozširovania spolupráce v oblastiach, ktoré sú v kompetencii 
pracovnej skupiny. Strany sa ďalej dohodli na potrebe udr-
žiavania vzájomnej informovanosti v oblasti normalizácie, 
metrológie a posudzovania zhody. V závere sa strany dohodli 
na podpísaní Memoranda o vzájomnom porozumení pri spo-
lupráci v oblasti normalizácie, metrológie a posudzovania 
zhody medzi úradom a Federálnou agentúrou pre technickú 
reguláciu a metrológiu (Ruská federácia) počas oficiálnej 
návštevy predsedu vlády Slovenskej republiky v Ruskej fe-
derácii.

Ing.	Monika	Laurovičová, 
Ing.	Zbyněk	Schreier,	CSc.,	ÚNMS	SR 
monika.laurovicova@normoff.gov.sk 

zbynek.schreier@normoff.gov.sk 

17. ZasaDnutie meDZivlÁDneJ komisie  
pre hospoDÁrsku a veDecko-technickú spoluprÁcu  
meDZi slovenskou repuBlikou a ruskou FeDerÁciou
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31. zasadnutie Výboru WELMEC sa uskutočnilo v dňoch 
5. až 7. mája 2015 v Belehrade. Zúčastnili sa ho zástupcovia 
členských krajín a asociovaných krajín WELMEC, predsta-
vitelia pracovných skupín WELMEC, predstavitelia organi-
zácií (OIML a NoBoMet) a zástupca Európskej komisie. 

31. zasadnutie Výboru WELMEC otvorila a viedla jeho pred-
sedníčka, pani Anneke van Spronssen. Za hosťujúcu krajinu 
privítala účastníkov pani Vida Živkovič, riaditeľka srbského 
Riaditeľstva pre miery a drahé kovy, ktorá účastníkom po-
skytla prehľad o metrológii v Srbsku. Následne sa predstavili 
jednotliví účastníci zasadnutia, ktorí stručne charakterizovali 
svoj pracovný vzťah k harmonizovanej európskej metrolo-
gickej legislatíve. 

Program pracovného zasadnutia bol schválený s jednou zme-
nou a zápisnica z 30. zasadnutia Výboru WELMEC, ktoré 
sa uskutočnilo v máji 2014 v Sarajeve bola schválená bez 
pripomienok. 
V ďalšom priebehu zasadnutia boli odprezentované správy 
a pracovné programy všetkých pracovných skupín. Návrhy 
príručiek boli prediskutované a po určitých úpravách schvá-

lené. Tiež boli schválení všetci navrhnutí predsedovia pra-
covných skupín. Výsledky a závery týkajúce sa pracovných 
skupín sú uvedené v uzneseniach 31. zasadnutia Výboru 
WELMEC.
Po prediskutovaní boli prijaté nasledujúce dokumenty a sprá-
vy:

– správa predsedníčky za rok 2014,
– ukončené/otvorené úlohy,
– financie,
– príspevky na pracovné cesty predsedov pracovných 

skupín,
– správa zo zasadnutia predsedov pracovných skupín,
– správa sekretariátu, a 
– príspevky na rok 2016.

Príspevky na rok 2016 boli schválené vo výške o 50 € menšej 
ako príspevky na rok 2015 (príspevok Slovenskej republiky 
má byť 1500,00 € – dokument 17). Hospodárenie WELMEC 
bolo preverené audítormi (dokument 16) a je prebytkové.

O ostatnom vývoji v rámci Európskej komisie informoval 
pán Daniel Hanekuyk a o vývoji v rámci OIML pán Stephen 
Patoray. Práce v rámci projektu novej definície kilogra-
mu prezentoval Matej Grum zo Slovinska. Vývoj v rám-
ci EURAMET, EMPIR a Focus Group prezentoval Pavel 
Klenovský a v rámci EA Tuomo Valkeapää. 

Výbor WELMEC prijal pozvanie Fínska na usporiadanie 
32. zasadnutia Výboru v roku 2016.

Na záver zasadnutia boli schválené uznesenia 31. zasadnutia 
Výboru WELMEC. 

Predsedníčka Výboru poďakovala predstaviteľom hostiteľskej 
krajiny za vynikajúcu organizáciu zasadnutia a ukončila ho. 

uznesenia 31. zasadnutia výboru WeLMeC, máj 2015, 
Belehrad, srbsko

  1. Výbor schválil program zasadnutia.
  2. Schválil zápisnicu z 30. zasadnutia výboru v Sarajeve, 

Bosna a Hercegovina.

31. ZasaDnutie vÝBoru Welmec

WELMEC	 je	 európske	 združenie	 na	 spoluprácu	
v	 oblasti	 legálnej	 metrológie,	 ktorého	 základným	
cieľom	je	vytvoriť	harmonizovaný	a	jednotný	prístup	
členských	 štátov	 k	 európskej	 legálnej	 metrológii.	
Činnosť	 WELMEC	 riadi	 Výbor	 WELMEC	 na	 čele	
s	 predsedom.	 Členmi	 WELMEC	 sú	 zástupcovia	
národných	 autorít	 zodpovedných	 za	 legálnu	 metro-
lógiu	v	členských	štátoch	Európskej	únie	a	Európskeho	
združenia	 voľného	 obchodu.	 V	 súčasnosti	 má	
vo	Výbore	WELMEC	zastúpenie	37	krajín.	Slovenská	
republika	je	riadnym	členom	WELMEC	od	mája	2004.	
Slovenskú	republiku	vo	Výbore	WELMEC	zastupuje	
ÚNMS	SR,	ktorý	hradí	členské	príspevky.	
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  3. Schválil prehľad dokončených úloh. 

  4. Výbor považuje položku 28 R17 z prehľadu otvorených 
úloh za dokončenú a schválil zostávajúcu časť.

  5. Vzal na vedomie správy všetkých pracovných skupín 
(WG).

  6. Schválil pracovné programy všetkých pracovných sku-
pín, niektoré s menšími úpravami resp. dodatkami.

  7. Poveril sekretariát, aby publikoval oblasti pôsobnosti 
pracovných skupín zmenené v súvislosti s novými smer-
nicami.

  8. Vyzval všetkých členov, aby aktualizovali informácie na 
webovej stránke týkajúce sa databáz certifikátov a kon-
taktných osôb.

  9. Vyzval všetkých členov, aby sprístupnili EC certifikáty 
(evaluation certificates) a PC certifikáty (parts certifica-
tes) vo svojich národných databázach.

10. Vyzval členov výboru, aby najneskôr do konca júna 2015 
oznámili svojich zástupcov v pracovných skupinách.

11. Poďakoval predsedom pracovných skupín za prezentá-
cie prác prebiehajúce v rámci pracovných skupín a Pau-
lovi Dixonovi za prezentáciu novej štruktúry príručiek.

12. Poďakoval predsedom pracovných skupín a všetkým 
členom pracovných skupín za prácu vykonanú v uply-
nulom roku.

13. Vyzval členov výboru, aby stimulovali svojich predsta-
viteľov k účasti na aktivitách WELMEC.

14. Potvrdil voľby Ann Nilsson – Frödeen a Pia Larsen za 
predsedníčky WG 5, Howarda Burnetta za predsedu 
WG 6, Floriana Thiela za predsedu WG 7 a Corinne La-
gauterie za predsedníčku WG 8.

15. S malými zmenami a bez bodu 3.1.83 schválil Príruč-
ku 2, vydanie 7 a vyzval WG 2 a WG 8, aby znovu pre-
rokovali tento bod.

16. Schválil návrh WG2 na novú štruktúru príručiek.

17. Rozhodol o úprave systému číslovania príručiek (prida-
ním roka vydania) a o potrebe vytvorenia nového systé-
mu pre korešpondenčné tabuľky.

18. Prijal prepracovanú oblasť pôsobnosti WG 5.

19. S malými zmenami schválil príručku 5.2, vydanie 3.

20. Vzal na vedomie dokument WG 5 týkajúci sa vzťahu 
WG 5 a ADCO a požiadal WG 5, aby vyznačila vo svo-
jom pracovnom programe špecifické ADCO položky.

21. Vzal na vedomie prezentáciu o viacnásobných výrob-
coch a považuje za najlepšie riešiť tento problém v rám-
ci pracovnej skupiny Európskej komisie pre meradlá.

22. S menšími zmenami schválil Príručku 6.4, vydanie 2.

23. Vzal na vedomie návrh prehľadu dopadu nariadenia 
Food Information Regulation (nariadenie 1169/2011/
EU) na spotrebiteľské balenia (smernica o 76/211/
EHS).

 Požiadal WG 6, aby návrh prediskutovala a pripravila 
dokument pre Výbor.

 Poveril predsedníčku, aby dokument predložila na e-mai-
lové hlasovanie, a ak bude schválený, aby dokument pub-
likovala na webových stránkach a zaslala ho Európskej 
komisii.

24. Schválil Príručku 7.2, vydanie 6 po pridaní poznámky, 
že príručka je plne v súlade aj so smernicou 2004/22/
ES.

25. Vzal na vedomie rôznosť požiadaviek na softvér v MID 
a NAWI a považuje zlúčenie príručiek WELMEC 7.2 
a 2.3 v súčasnosti za neaktuálne.

26. Požiadal členov Výboru, aby svojim notifikovaným oso-
bám rozoslali revidovaný dotazník „Softvér v legálnej 
metrológii“ a aby urgovali ich odpovede. Poverili sek-
retariát, aby postúpil dotazník výrobným organizáciám 
a NoBoMet-u.

27. Prijal revidovanú oblasť pôsobnosti WG 8.

28. Rozhodol, že o príručke 8.0, vydanie 2 sa bude hlasovať 
e-mailom po tom, ako sa dosiahne dohoda v pracovnej 
skupine.

29. Rozhodol stiahnuť Príručku 4.1, vydanie 2 a publikovať 
ju len pre referenčné účely.

30. Požiadal EK o referenciu na Príručku 8.10, vydanie 1.

31. Vyzval WG 10, aby spracovala zoznam častí, na ktoré 
sa vzťahuje modulárny prístup a aby vyznačila priority 
svojho pracovného programu.

32. Schválil:
● Príručku 11.1, vydanie 1;
● Príručku 11.4, vydanie 1, s malými zmenami;
● Príručku 11.5, vydanie 1;
● Príručku 11.6, vydanie 1.

Schválil dlhú a krátku verziu:
● Príručku 8.12, vydanie 3, s malými zmenami;
● Nový dokument Korešpondenčné tabuľky pre R 46 

a MID-003 Elektromery, s malými zmenami.

34. Vyzval predsedu WG 11, aby spracoval zoznam rozdiel-
nych stanovísk zúčastnených strán k otázke nevyužíva-
nia MPE vodomerov a meračov tepla.

35. Vzal na vedomie súčasnú situáciu, že individuálni vý-
robcovia zaujímajú pozície koordinátorov pracovných 
podskupín WG a požiadal predsedníčku, aby predložila 
novelu pokynov pre pracovné skupiny, ktoré budú pre-
rokované na 32. zasadnutí Výboru.

36. Poďakoval:
● Danielovi Hanekuykovi za informácie o prácach pre-

biehajúcich v EK;
● Pavlovi Klenovskému za jeho aktualizáciu činnosti 

v rámci EURAMET-u a v rámci skupiny EURAME-
T-WELMEC Focus group;



32 eMetrológia	a	skúšobníctvo	2/2015

InformácIe

● Stephenovi Patorayovi za jeho aktualizáciu činnosti 
v rámci OIML;

● Cockovi Oostermanovi za jeho aktualizáciu činnosti 
v rámci NoBoMet;

● Matejovi Grumovi za jeho prezentáciu novej definí-
cie kilogramu a projektu týkajúceho sa kalibrácie váh 
s automatickou činnosťou pracujúcich v dynamickom 
režime; a

● Tuomovi Valkeapääovi za jeho aktualizáciu činnosti 
v rámci EA.

37. Vzal na vedomie správu zo zasadnutia predsedov pra-
covných skupín a privítal zámer prijať návrhy vznesené 
touto skupinou.

38. Vzal na vedomie správu predsedníčky.

39. Vzal na vedomie správu sekretariátu WELMEC a pred-
bežne schválil odhad pracovného času potrebného do 
zasadnutia Výboru v roku 2016.

40. Vzal na vedomie prezentáciu o webovej stránke a pripo-
menul členom Výboru potrebu udržiavania národných 
informácií v aktuálnom stave.

41. Výbor vzal na vedomie správu audítora a schválil fi-
nančnú správu za rok 2014.

42. Rozhodol o zavedení jednoduchého účtovníctva a pove-
ril predsedníčku, aby zaviedla systém „štyroch očí“ pre 
schvaľovanie platieb.

43. Prijal navrhovaný rozpočet na rok 2016 a rozhodol o zní-
žení základného podielu príspevku na rok 2016 o 50 €, 
na 1500 €.

44. S malou zmenou prijal návrh finančnej politiky na ces-
tovné výdavky.

45. Vyzval členov Výboru, aby predsedníčke zaslali svoje 
nominácie na kandidátov na podpredsedu, a to aspoň dva 
mesiace pred najbližším zasadnutím výboru WELMEC.

46. Rozhodol o zavedení proxy systému hlasovania počas 
zasadnutia Výboru.

47. Naliehal na členov Výboru, aby odoslali dotazníky o ná-
rodných metrologických otázkach a aby sa mohli vý-
sledky zdieľať. 

48. Poďakoval Srbskej republike za usporiadanie 31. zasad-
nutia Výboru.

49. Potvrdil prijatie pozvánky Fínska na usporiadanie 32. 
zasadnutia Výboru WELMEC v Helsinkách v roku 
2016.

50. Vyzval svojich členov, aby preskúmali svoje možnosti 
usporiadať nadchádzajúce plánované zasadnutia, predo-
všetkým 33. zasadnutie Výboru v roku 2017.

Ing.	Jozef	Tomko,	odbor	metrológie	ÚNMS	SR 
jozef.tomko@normoff.gov.sk
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V zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadav-
kách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon 
o zhode) odbor skúšobníctva (OS) ÚNMS SR metodicky 
riadi v rámci svojej činnosti autorizované osoby a notifiko-
vané osoby (AO/NO). V roku 2014 to bolo 21 autorizova-
ných osôb podľa zákona o zhode, z toho 1 AO vykonávala 
posudzovanie zhody vojenských zbraní, výbušnín a munície 
podľa štandardov NATO a 2 AO podľa zákona č. 254/2011 
Z. z. o prepravovateľných tlakových zariadeniach a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov.

V roku 2014 bolo vydaných 8 nových rozhodnutí o autori-
zácii udelených podľa zákona o zhode z dôvodu ukončenia 
platnosti predchádzajúcej autorizácie, prípadne uskutočne-
ných zmien v dôsledku zmeny legislatívy, rozsahu autorizá-
cie, zmeny sídla autorizovaných osôb, zmeny právnej formy 
a pod. Boli vykonané 2 autorizačné audity.

sprÁva o činnosti autoriZovanÝch a notiFikovanÝch osÔB  
v Zmysle ZÁkona č. 264/1999 Z. z. Za rok 2014

OS zabezpečoval notifikáciu slovenských AO na smernice 
Nového prístupu. K 31. decembru 2014 bolo na Slovensku 
20 NO, z toho 1 je notifikovaná na vykonávanie činnos-
tí v procese posudzovania zhody ako uznaná kompetentná 
tretia strana (KTS) podľa prílohy č. 1, článku 3.1.3, smer-
nice 97/23/ES o tlakových zariadeniach/nariadenie vlády 
Slovenskej republiky č. 576/2002 Z. z., ktorým sa ustano-
vujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch 
posudzovania zhody na tlakové zariadenia, a ktorým sa mení 
a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 
Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických po-
žiadavkách na ostatné určené výrobky v znení neskorších 
predpisov.

OS každoročne sleduje činnosti AO/NO, ktoré súvisia s ich 
pôsobením v zmysle zákona o zhode. AO/NO zasielajú na 
OS správu o činnosti za predchádzajúci rok a údaje z uve-

tab. 1 – aO/nO v sr

p. č. Č. sKtC Číslo nO aO/nO sídlo

1. 101 1293 EVPÚ a. s. Nová Dubnica

2. 102 1781 SMÚ Bratislava

3. 104 1299 TSÚ Piešťany, š. p. Piešťany

4. 105 1301 TSÚS, n. o. Bratislava

5. 108 2005 E.I.C. s. r. o. Prešov

6. 110 2171 ZEN-SERVIS, spol. s. r. o. Bratislava

7. 111 2369 VIPO a. s. Partizánske

8. 112 1395 KONŠTRUKTA – DEFENCE, a. s. Dubnica nad Váhom

9. 113 2265 3EC International a. s. Bratislava

10. 114 2394 BMS, s. r. o. Bernolákovo

11. 115 1297 VÚZ – Priemyselný inštitút SR Bratislava

12. 119 1296 VÚTCH – CHEMITEX spol. s. r. o. Žilina

13. 125 1358 VÚD, a. s. Žilina

14. 169 1354 Technická inšpekcia, a. s. Bratislava

15. 171 1355 Výskumný ústav spojov, n. o. Banská Bystrica

16. 173 ― VTSÚ Záhorie

17. 174 KTS Reaktortest s. r. o. Trnava

18. 175 1353 TÜV SÜD Slovakia s. r. o. Bratislava

19. 176 2408 Prvá zváračská, a. s. Bratislava

20. 177 1432 SLM, n. o. Banská Bystrica

21. 178 ― Liptovská skúšobňa s. r. o. Liptovský Mikuláš

22. ― 1634 Výskumný ústav chemických vlákien, a. s. Svit
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dených správ sa spracúvajú a vyhodnocujú v nasledujúcich 
oblastiach:

1. Činnosť v technickej normalizácii;
2. Spolupráca s orgánmi štátnej správy a s orgánmi trho-

vého dohľadu v SR;
3. Medzinárodná spolupráca;
4. Personálna štruktúra;
5. Prehľad činností pri posudzovaní zhody;
6. Porovnávacie merania medzi laboratóriami;
7. Zabezpečenie subdodávateľských úkonov;
8. Ostatné druhy činností.

1. Činnosť v technickej normalizácii

Činnosť v technickej normalizácii v SR je v súčasnosti ria-
dená zákonom o zhode. OS v oblasti technickej normalizácie 
u AO/NO sleduje:

– predsedníctvo v technických komisiách,
– členstvo v technických komisiách,
– medzinárodnú normalizačnú spoluprácu,
– počet nadobudnutých noriem, ktoré AO/NO nado-

budla počas roka pre svoju činnosť.

V roku 2014 vykonávali funkciu predsedu v technických 
komisiách zástupcovia 19 AO/NO. Takmer všetky AO/NO 
boli členmi technických komisií. Celkový počet členstiev 
bol v rámci AO/NO 128. Najaktívnejšie sa do činnosti tech-
nických komisií zapájali SKTC – 101, 104, 105, 108, 115 
a SKTC – 169. Na medzinárodnej normalizačnej činnosti sa 
podieľalo 8 AO/NO. Medzi najaktívnejšie AO/NO, ktoré sa 
podieľali na príprave európskych a medzinárodných noriem 
v roku 2014 patrili SKTC – 111 a SKTC – 173. Všetky AO/
NO v roku 2014 spolu nadobudli 999 noriem, niektoré však 
majú on-line prístup.

2. spolupráca s orgánmi štátnej správy  
a s orgánmi trhového dohľadu v sr

V rámci spolupráce s orgánmi štátnej správy sú aktívne 
takmer všetky AO/NO. Okrem spolupráce s ÚNMS SR 
a SNAS, AO/NO ďalej spolupracujú s Ministerstvom do-
pravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstvom 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstvom 
hospodárstva SR. AO/NO poskytovali uvedeným inštitúci-
ám odborné stanoviská a konzultácie, pripomienkovali rôz-
ne dokumenty alebo spolupracovali na príprave odborných 
seminárov. Spoluprácu s orgánmi trhového dohľadu, a to 
najmä so Slovenskou obchodnou inšpekciou, Národným in-
špektorátom práce a Slovenským metrologickým inšpekto-
rátom uskutočňovalo 10 AO/NO. Spolupráca bola zameraná 
najmä na odborné konzultácie a skúšky výrobkov. 

Väčšina AO/NO hodnotí spoluprácu s orgánmi štátnej sprá-
vy pozitívne. Hlavné nedostatky vidia najmä v nezáujme 
niektorých orgánov štátnej správy, v nedostatočnej kontrole 
na trhu zo strany orgánov trhového dohľadu, v nedostatočnej 
informovanosti v normalizácii, v nejednotnom výklade pred-
pisov zo strany orgánov štátnej správy a orgánov trhového 
dohľadu. AO/NO by uvítali častejšie organizovanie semi-
nárov pre zamestnancov orgánov trhového dohľadu aj pre 

verejnosť, čím by sa zvyšovala informovanosť na rôznych 
úrovniach. Poukazujú na nízke čerpanie financií z fondov 
EÚ a žiadajú urobiť opatrenia na ich zvýšenie.

AO/NO ponúkajú pomerne široké a zaujímavé portfólio slu-
žieb, ktoré sú na trhu špecifické a ojedinelé a mohli by byť 
užitočné pre mnohé orgány štátnej správy. 

3. Medzinárodná spolupráca

Medzinárodná spolupráca AO/NO s Európskou komisiou, 
členskými krajinami a ďalšími organizáciami je dôležitým 
aspektom ovplyvňujúcim činnosti pri posudzovaní zhody. 
Medzinárodná spolupráca AO/NO zahŕňa:

– pracovné skupiny NO na národnej úrovni,
– pracovné skupiny NO na medzinárodnej úrovni,
– spolupráca so zahraničnými NO,
– členstvo v medzinárodných organizáciách.

V roku 2014 aktívne pracovalo na národnej úrovni 5 pracov-
ných skupín NO, ktoré vznikli a pracujú na základe štatútov. 
Pracovné skupiny NO vznikli ako národná alternatíva k eu-
rópskemu „Notified Bodies Forum“ a zaoberajú sa riešením 
technických problémov týkajúcich sa posudzovania zhody 
s cieľom zabezpečiť jednotné používanie technických usta-
novení smerníc EÚ a tiež pripravujú jednotné stanoviská 
k problematikám, ktoré sa aktuálne preberajú na európskej 
úrovni. Na jednotlivé stretnutia pracovných skupín na ná-
rodnej úrovni sú prizvaní aj zástupcovia technickej norma-
lizácie, orgánov dohľadu a prípadne iných orgánov štátnej 
správy.

Do činnosti pracovných skupín na národnej úrovni bolo za-
pojených 19 AO/NO s celkovým počtom zástupcov 45.

Na medzinárodnej úrovni sa do činnosti pracovných skupín 
zapojilo 7 AO/NO s	celkovým	počtom	zástupcov	14. 

Spoluprácu so zahraničnými NO uskutočňovalo 14 AO/NO. 
Slovenské	NO	spolupracovali	s	celkovým	počtom	33	zahra-
ničných	NO. Spolupráca sa týkala najmä kooperácie skúšok, 
posudzovania zhody, porovnávacích meraní, konzultácií, 
subdodávateľských úkonov, technickej spolupráce, organi-
zovania spoločných seminárov, výmeny informácií, prípadne 
spolupráce v rámci vlastnej organizácie. Členstvo v medzi-
národných organizáciách malo 15 AO/NO a mali zastúpenie 
celkom v 33 organizáciách. 

Za hlavné devízy považujú AO/NO najmä možnosť udržia-
vať kontakty so zahraničím, získavanie nových poznatkov 
v oblasti posudzovania zhody príslušných oblastí, podporu 
a výmenu skúseností. Prostredníctvom spolupráce so zahra-
ničnými NO sa zvyšuje prestíž medzi zákazníkmi a medzi-
národné uznanie. Zo strany ÚNMS SR by v tejto oblasti AO/
NO uvítali finančnú podporu pri jednotlivých aktivitách sú-
visiacich s činnosťou pracovných skupín.

4. personálna štruktúra

V personálnej oblasti sa sleduje:
– počet zamestnancov,
– vekový priemer zamestnancov,
– vzdelávacie aktivity zamestnancov.
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AO/NO zamestnávajú celkovo 250 zamestnancov certifikač-
ných orgánov, 248 zamestnancov inšpekčných orgánov a 252 
zamestnancov skúšobných laboratórií. Vekový priemer za-
mestnancov certifikačného orgánu je 47 rokov, inšpekčného 
orgánu je 55 rokov a skúšobných laboratórií je 38 rokov.

tab. 2 – porovnanie počtu zamestnancov aO/nO  
v rokoch 2010 až 2014

subjekt/rok 2010 2011  2012  2013 2014

Certifikačný 
orgán 190 221 246 263 250

inšpekčný 
orgán 220 259 247 260 248

skúšobné 
laboratóriá 316 283 249 255 252

Priemerný počet vzdelávacích aktivít je 6 školení na zamest-
nancov certifikačných orgánov, 2 školenia na zamestnancov 
inšpekčných orgánov, 5 školení na zamestnancov skúšob-
ných laboratórií a 5 školení na zamestnancov vedenia.

5. prehľad činností pri posudzovaní zhody

V oblasti posudzovania zhody sa sledujú:

a) prehľad všetkých činností AO/NO,

b) prehľad činností súvisiacich s posudzovaním zhody 
určených výrobkov v zmysle zákona o zhode,

c) posudzovanie zhody iných ako určených výrobkov,

d) činnosť certifikačného orgánu,

e) činnosť inšpekčného orgánu,

f) vydané dokumenty v roku 2014 podľa  prílohy č. 1, 
bod 3.1.2 a bod 3.1.3 NV SR č. 576/2002 Z. z., resp. 
smernice 97/23/EC o tlakových zariadeniach

g) činnosť skúšobných laboratórií.

a)	 Prehľad	 všetkých	 činností,	 ktoré	 AO/NO	 vykonávali	
v	roku	2014 a	ich	porovnanie	s	predchádzajúcimi	rokmi	
sa	nachádza	v	nasledujúcej	tabuľke:

tab. 3 – prehľad všetkých činností aO/nO

Činnosť/rok [%] 2010 2011 2012 2013 2014 

posudzovanie 
zhody v zmysle 
zákona o zhode

46,04 44,16 41,66 41,36 38,53

technická 
normalizácia 4,04 1,16 2,077 3,08 1,21

Metrológia 
a kalibrácia 5,58 2,11 4,69 9,11 6,77

Odborné služby 42,14 29,15 26,88 25,92 22,97

iné činnosti 2,20 23,40 24,69 19,53 30,52

V porovnaní s rokom 2013 sa v roku 2014 mierne znížili 
činnosti AO/NO v oblasti posudzovania zhody v zmysle zá-
kona o zhode. Väčšina AO/NO zaznamenala pokles výko-
nov súvisiacich s ich pôsobením v zmysle zákona o zhode, 
prípadne bez výraznejšej zmeny a 3 AO/NO ukončili svo-
ju činnosť. Posudzovanie zhody ako svoju hlavnú činnosť 
(nad 80 %) vykazuje len 7 AO/NO, menej ako 20 % uviedlo 
13 AO/NO.

V roku 2014 v porovnaní s rokom 2013 činnosti v oblasti 
technickej normalizácie klesli približne o 2 %, metrológia 
a kalibrácia klesli cca o 2,5 % a pokles približne o 3 % bol 
zaznamenaný v činnostiach spojených s poskytovaním od-
borných služieb.

b)	 Prehľad	činností	súvisiacich	s	posudzovaním	zhody	ur-
čených	výrobkov	v	zmysle	zákona	o	zhode	sleduje	počet	
výstupov	podľa	postupov	posudzovania	zhody	v	zmysle	
zákona	o	zhode	§12	ods.	3,	počet	výstupov	podľa	jednot-
livých	 nariadení	 vlády.	 Pod	 počtom	 výstupov	 sa	 rozu-
mie	počet	vydaných	ES	Certifikátov	typu,	ES	Certifiká-
tov	 zhody,	 Dokumentov	 o	 schválenom	 systéme	 kvality,	
ES	Certifikátov	návrhu,	Inšpekčných	správ	a	pod.	v	zá-
vislosti	od	postupu	posudzovania	zhody.

počet výstupov podľa postupov posudzovania zhody 
(§12 ods. 3):

bod (a) – posúdenie zhody 3. stranou – 215, 
bod (b) – posúdenie zhody vzorky typu výrobku autorizo-

vanou osobou – 617, 
bod (c) – posúdenie zhody výrobku s certifikovaným ty-

pom výrobku – 33,
bod (d) – posúdenie systému kvality výroby alebo jeho 

zložiek v podniku autorizovanou osobou a vyko-
návanie dohľadu nad jeho riadnym fungovaním 
– 73,

bod (e) – posúdenie systému výstupnej kontroly kvality 
výrobku v podniku autorizovanou osobou a vy-
konávanie dohľadu nad jeho riadnym fungova-
ním – 17,

bod (f) – overovanie zhody výrobku s certifikovaným ty-
pom výrobku alebo s ustanovenými požiadav-
kami, ktoré vykonáva výrobca, dovozca, alebo 
autorizovaná osoba na každom výrobku alebo na 
štatisticky vybratej vzorke – 10 768, 

bod (g) – overovanie zhody každého výrobku s technický-
mi požiadavkami autorizovanou osobou – 1908, 

bod (h) – zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality – 
546, 

bod (i) – iné postupy posudzovania zhody – 1 678.

Počet všetkých výstupov podľa jednotlivých postupov po-
sudzovania zhody v roku 2014 bol 14 177, čo je v porovnaní 
s rokom 2013 nárast cca o 27 %. Z uvedených výstupov pod-
ľa postupov posudzovania zhody malo 8 AO/NO viac ako 
100 výstupov a 6 AO/NO malo menej ako 20 výstupov. 
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tab. 4 – počet výstupov podľa jednotlivých nariadení vlády

nariadenie vlády počet výstupov

NV SR č. 308/2004 Z. z. lVd 88

NV SR č. 436/2008 Z. z. stroje 78

NV SR č. 117/2001 Z. z. atEX 3

Zákon č. 513/2009 Z. z. interoperabilita 30

Zákon č. 254/2011 Z. z. prepravovateľné tlakové zariadenia 90

NV SR č. 179/2001 Z. z. výbušniny 29

NV SR č. 183/2002 Z. z. Lanovky 268

NV SR č. 194/2005 Z. z. EmC 56

NV SR č. 222/2002 Z. z. hluk 1

NV SR č. 294/2005 Z. z. mId 144

NV SR č. 443/2001 Z. z. RttE 4

NV SR č. 393/1999 Z. z. plynové spotrebiče 2

NV SR č. 397/1999 Z. z. Zbrane 9 712

NV SR č. 485/2008 Z. z. pyrotechnika 292

NV SR č. 399/1999 Z. z. NaWI 509

NV SR č. 513/2001 Z. z. Jednoduché tlakové nádoby 46

NV SR č. 569/2001 Z. z. IVd 392

NV SR č. 571/2001 Z. z. výťahy 1 258

NV SR č. 582/2008 Z. z. mdd 94

NV SR č. 576/2002 Z. z. tlakové zariadenia 967

NV SR č. 35/2008 Z. z. oop 137

Zákon č. 78/2012 Z. z. Bezpečnosť hračiek 124

NV SR č. 349/2010 Z. z. Zariadenia detských ihrísk 61

NV SR č. 79/2006 Z. z . teplovodné kotly 1

tab. 5 – Činnosť certifikačných orgánov za roky 2010 až 2014

Rok

počet 
podaných 
žiadostí

počet 
zamietnutých 

žiadostí

počet vydaných certifikátov počet 
zrušených 

certifikátov

počet 
nepotvrdení 

zhodycelkovo Es dobrovoľný

U I U I U I U I U I U I U I

2010 1 634 302   0 0 1 231 427 1 089 12 314 349   94 44   0 14

2011 1 767 318 39 0 1 690 361 1 479 21 165 255   83 48   6   0

2012 1 954 250 58 0 1 898 257 1 649   9 249 190 241   3 39   0

2013 1 714 221 19 0 2 880 228 1 677   3 181 150 228   0 21   1

2014 1 815 177 51 0 1 904 170 1 397 21 419 155 205   0 26   0

U – určené výrobky
I – iné ako určené výrobky
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6. Medzilaboratórne porovnávacie merania

Do medzilaboratórnych porovnávacích meraní sa zapojilo 
13 AO/NO. Celkový počet medzilaboratórnych meraní, do 
ktorých sa AO/NO zapojili bol 93 a z tohto počtu SKTC – 
119 sa zúčastnila 39 meraní. V rámci porovnávacích meraní 
AO/NO vyhoveli.

7. subdodávatelia

V roku 2014 využilo 13 AO/NO pri svojej činnosti subdodá-
vateľov, pričom celkový počet subdodávateľov bol 28.

8. Ostatné druhy činností

Medzi ostatné druhy činností AO/NO zaraďujú najmä akre-
ditácie, autorizácie udeľované v zmysle iných právnych 
predpisov, vzdelávanie, školenia, kvalitu, odborné služby, 
poradenskú činnosť, semináre a publikačnú činnosť.

tab. 6 – počet výstupov inšpekčných orgánov

§ 12 zákona 
o zhode rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014

spolu 1 900 1 960 2 227 2 181 2 647

tab. 7 – počet výstupov – tlakové zariadenia

NV sR  
č. 576/2002 Z. z.

bod 3.1.2 –  
schválenie postupov

bod 3.1.2 –  
schválenie personálu

bod 3.1.3 –  
schválenie personálu

typ výstupu: 
certifikát (C), 
schválenie (s),  

záverečný  
protokol (Zp)

spolu 19 786 153 C, s

Záver

V roku 2014 bol v oblasti posudzovania zhody v zmysle zá-
kona o zhode zaznamenaný mierny pokles činností oproti 
roku 2013. Väčšina AO/NO zaznamenala pokles výkonov 
súvisiacich s ich pôsobením v zmysle zákona o zhode, prí-
padne boli bez výraznejšej zmeny, 3 AO/NO ukončili svoju 
činnosť. Posudzovanie zhody predstavuje podstatnú časť 
(50 % a viac) všetkých činností iba u 8 AO/NO.

Veľký dôraz kladú AO/NO na spoluprácu s OTD (orgá-
ny trhového dozoru – Slovenskou obchodnou inšpekciou, 
Národným inšpektorátom práce a prípadne inými orgánmi). 
S úrovňou spolupráce vyjadrujú spokojnosť. AO/NO ponú-
kajú organizovanie odborných seminárov pre pracovníkov 
OTD, čím by sa zvýšila ich odborná úroveň a dosiahol by sa 
jednotný výklad právnych predpisov.

Ing.	Jaroslav	Ölvecký, 
odbor	skúšobníctva,	ÚNMS	SR 

jaroslav.olvecky@normoff.gov.sk

c)	 Pri	 posudzovaní	 zhody	 iných	 ako	 určených	 výrobkov	
v	zmysle	zákona	o	zhode	§	12	ods.	6	a	7	bol	počet	vyda-
ných	certifikátov	170.

d)	 V	 roku	 2014	 bolo	 celkovo	 podaných	 1	 992	 žiadostí	 na	
certifikačné	orgány,	z	toho	1	815	bolo	na	určené	výrobky	
a	177	na	iné	ako	určené	výrobky.	Celkový	počet	zamiet-
nutých	žiadostí	bol	51.	Celkový	počet	vydaných	certifiká-
tov	bol	1904	na	určené	výrobky	a	170	na	iné	ako	určené	
výrobky.	AO/NO	vydali	1	397	ES	certifikátov	na	určené	
výrobky	a	21	na	iné	ako	určené	výrobky.	Dobrovoľných	
certifikátov	bolo	vydaných	na	určené	výrobky	419	a	155	
na	iné	ako	určené	výrobky.	Počet	zrušených	certifikátov	
bol	205	na	určené	výrobky	a	na	iné	ako	určené	výrobky	
nebol	zrušený	žiadny	certifikát.	Počet	nepotvrdení	zhody	
bolo	26	na	určené	výrobky.	Priemerná	dĺžka	procesu	po-
sudzovania	zhody	sa	pohybovala	v	priemere	36	dní	pre	
určené	výrobky	a	36	dní	pre	iné	ako	určené	výrobky.

e)	 V	roku	2014	bol	podľa	ods.	3	§	12	zákona	o	zhode	celko-
vý	počet	výstupov	inšpekčných	orgánov	2	647.	Počet	vý-
stupov	inšpekčných	orgánov	podľa	jednotlivých	postupov	
posudzovania	zhody	a	porovnanie	s	rokmi	2010	až	2014	
je	uvedený	v	tab.	6.	

f)	 Vydané	dokumenty	v	 roku	2014	podľa	prílohy	č.	1,	bod	
3.1.2	a	bod	3.1.3	NV	SR	č.	576/2002	Z.	z.,	resp.	smernice	
97/23/EC	o	tlakových	zariadeniach	v	tab.	7.

V roku 2014 bolo spolu vydaných 19 dokumentov na pra-
covné postupy a 939 na personál v zmysle prílohy č. 1, NV 
SR č. 576/2002 Z. z., resp. smernice 97/23/EC o tlakových 
zariadeniach.

g)	 Súčasťou	AO/NO	sú	aj	skúšobné	laboratóriá.	15	AO/NO	
má	akreditované	laboratóriá,	v	ktorých	sú	výrobky	skú-
šané	v	zmysle	zákona	o	zhode.
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Pri príležitosti Svetového dňa metrológie, 20. mája, ktorým 
si pripomíname podpísanie Metrickej konvencie z roku 1875 
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníc-
tvo SR prof. Ing. Jozef Mihok, PhD. slávnostne udeľoval 
cenu J. A. Segnera za metrológiu za rok 2014. 

Podľa rozhodnutia predsedu ÚNMS SR č. 57/2000 z 9. júna 
2000 sa táto cena udeľuje každý rok. Cena J. A. Segnera 
nesie meno Jána Andreja Segnera (1704 – 1777), bratislav-
ského matematika, fyzika a vynálezcu, po ktorom je pome-
nované koleso pracujúce na princípe reaktívnej sily (1750) 
a ktorý stál pri základoch merania rýchlosti prúdenia vody 
a jej pretečeného množstva (1753). 

Cieľom tejto ceny je oceniť významný prínos osoby alebo 
kolektívu zamestnancov, ktorým prispeli k rozvoju metro-
lógie a metrologického zabezpečenia meradiel, správnosti 
a jednotnosti meraní v Slovenskej republike alebo prispeli 
k informovaniu verejnosti o výsledkoch dosiahnutých v tejto 
oblasti.

Ocenení boli: 

doc. ing. Milan Borovička, Csc. – za celoživotnú 
aktívnu činnosť a významný prínos v oblasti metrológie

doc. Ing. Milan Borovička, CSc. pracoval v Slovenskom 
metrologickom ústave viac ako 25 rokov. Pôvodne sa ve-
noval metrológii teploty, kde je autorom viacerých význam-
ných prác a publikácii. Neskôr rozšíril svoju činnosť‘ najmä 
v oblasti riadiacej práce a venoval sa koncepčným zámerom 
rozvoja metrológie v Česko-slovensku. Prešiel viacerými 
riadiacimi funkciami, kde z najvyšších zastával funkciu ria-
diteľa výskumu metrologického ústavu a riaditeľa odboru 
skúšobníctva meracej techniky pre oblasť výskumu. V zá-
vere svojej aktívnej činnosti prešiel do oblasti vzdelávania, 
kde zostal verný metrológii a odovzdával svoje poznat-
ky na Materiálovo-technologickej fakulte STU so sídlom 
v Trnave.

Medzi jeho najväčší odborný prínos sa nesporne radí jeho 
práca v oblasti metrológie teploty a tiež v oblasti tvorby sys-
tému metrológie v SR. Jeho práce boli vysoko cenené nielen 
na domácej pôde ale aj v zahraničí.

oDovZDÁvanie ceny JÁna anDreJa segnera Za metrolÓgiu 
Za rok 2014

ing. Karol hübner – za celoživotnú aktívnu činnosť 
a významný prínos v oblasti metrológie
Ing. Karol Hübner pracoval v Slovenskom metrologickom 
ústave viac ako 30 rokov. Prioritne sa venoval metrológii 
teploty, kde počas svojej aktívnej činnosti dosiahol množ-
stvo významných výsledkov. Bol vedúcim laboratória pyro-
metrie v Slovenskom metrologickom ústave. Zabezpečoval 
realizáciu teplotnej stupnice pre oblasť vysokých teplôt. 
Významným výsledkom bolo medzinárodné uznanie štátne-
ho etalónu teploty založené na výsledkoch medzinárodných 
porovnávacích meraní, čím sa zaslúžil o rozvoj laboratórií 
pyrometrie a ich postavenie na poli medzinárodnej metro-
lógie.

Medzi jeho najväčší odborný prínos sa nesporne radi polo-
ženie základov metrológie teploty v bezkontaktnej oblasti 
realizácie teplotnej stupnice. Dlhé roky počas aktívneho pô-
sobenia v metrológii bol garantom štátneho etalónu. V súvis-
losti s realizáciou teplotnej stupnice položil základy systému 
nadväznosti meradiel teploty v oblasti vysokých teplôt. Jeho 
práce boli vysoko cenené nielen na domácej pôde ale aj v za-
hraničí. Významnou mierou sa zaslúžil o prenos poznatkov 
do praxe.

ing. Jozef tomko – za celoživotnú aktívnu činnosť 
a významný prínos v oblasti metrológie

Ing. Jozef Tomko nastúpil po skončení školy na svoju drá-
hu metrológa do Československého metrologického ústavu 
Bratislava ako odborný pracovník – metrológ na sekundárnu 
etalonáž tlaku, čo bolo v roku 1986. Neskôr jeho pracovná 
náplň bola rozšírená aj na meradlá hmotnosti – váhy, vrátane 
ich typového schvaľovania. V roku 1994 sa jeho metrologic-
ká kariéra posunula už ako v Službách legálnej metrológie 
na vedúceho oddelenia mechanických veličín.

V roku 2003 prešiel na Úrad pre normalizáciu, metrológiu 
a skúšobníctvo SR, kde pôsobí až dodnes. V rámci svojej 
pracovnej náplne aktívne pracuje na riešení úloh medziná-
rodnej spolupráce prostredníctvom účastí na zasadnutiach 
pracovnej skupiny Európskej komisie pre meradlá, alebo 
aj v rámci metrologických organizácií OIML a WELMEC, 
kde sa zúčastňuje ako zástupca Slovenskej republiky vo 
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Výbore WELMEC. Taktiež je členom pracovných skupíny 
WELMEC WG2 a WG8. Svoje dlhoročné odborné skúse-
nosti prezentoval v rámci medzinárodných projektov ako 
expert pri projekte v Litve, ďalej ako prizvaný expert pri 
projekte v Bielorusku, a tiež aj na odborných konferenci-
ách na Slovensku. Popri tejto pracovnej náplni sa ďalej na 
úrade venuje tvorbe metrologických predpisov, ktorými sú 
zákon o metrológii, jeho nadväzujúcich právnych predpisov 
a transponovaniu metrologických smerníc do národnej le-
gislatívy, ďalej procesu autorizácie v zmysle zákona o met-
rológií, procesu autorizácie a notifikácie v zmysle zákona 
o posudzovaní zhody a v neposlednom rade aj riešeniu úloh 
programu rozvoja metrológie. S výsledkami jeho práce sa 
stretávame vo forme podkladov zo svojej agendy vo výroč-
nej správe, vo Vestníku úradu a tiež aj v príspevkoch v od-
bornom časopise Metrológia a skúšobníctvo.

ing. Miroslav Muška – za osobnú aktivitu v domácich 
metrologických organizáciách,  
odborných spoločnostiach a združeniach

Ing. Miroslav Muška ukončil štúdium na VŠ Dopravy a spo-
jov v Žiline v odbore technológia výroby valivých ložísk 
v roku 1979. Od roku 1983 až do roku 1993 pracoval pre 
Výskumný ústav koľajových vozidiel Praha pobočka Poprad 
na pozícii výskumno-vývojový pracovník. Od roku 1993 až 
po súčasnosť pôsobí v spoločnosti Tatravagónka, a.s. na po-
zícii vedúci oddelenia metrológie, deštruktívnych a nedeš-
truktívnych skúšok. Svojím aktívnym prístupom sa podieľal 
na implementácii požiadaviek normy ISO 9001 v spoločnos-
ti s akcentom na zabezpečenie metrologických činností.

S výsledkami jeho práce sme sa stretli prostredníctvom pre-
zentácií praktických poznatkov o meraní na domácich podu-
jatiach a v odborných článkoch v časopise Metrológia a skú-
šobníctvo a Metrologických listoch. 

Jana holešová – za osobnú aktivitu v domácich 
metrologických organizáciách, odborných 
spoločnostiach a združeniach

Začiatky metrologickej praxe pani Jana Holešová siahajú 
do roku 1986, kedy pracovala v podniku ČSD – Východná 
dráha na pozícii technický pracovník – kontrolné meracie 
miesto. Od roku 1994 pracovala v Ústave rozvoja železníc 
ŽSR na pozícii technický pracovník v metrologickom labo-
ratóriu. Do Výskumného a vývojového ústavu železníc, ŽSR 
nastúpila v roku 1996, kde v súčasnosti pracuje na pozícii 
vedúcej kalibračného laboratória dĺžky, tlaku a teploty. Od 
roku 1997 je členkou SMS a od roku 2000 pôsobí aj vo funk-
cii člena revíznej komisie.
S výsledkami jej práce sme sa stretli prostredníctvom pre-
zentácií praktických poznatkov o meraní na domácich pod-
ujatiach.

Kolektív metrologického laboratória Leteckých 
opravovní trenčín, a. s. – za dlhoročné metrologické 
zabezpečenie meradiel (kontrolno-mernej techniky) 
lietadiel a pozemnej leteckej zabezpečovacej techniky

Metrologické laboratórium Leteckých opravovní Trenčín, 
a.s. vykonáva primárne kalibráciu meradiel leteckej techniky 
Ozbrojených síl Slovenskej republiky a civilných prevádz-
kovateľov leteckej techniky. Počas svojej pôsobnosti vyko-
návalo kalibrácie kontrolno-mernej techniky používanej na 
nastavovanie systémov a opravy a kontroly lietadiel a zabez-
pečovacej techniky používaných v ozbrojených silách štátu 
– cvičných lietadiel, napr. L-29 Delfín, L-39 Albatros, ope-
račných typov napr. vývojového radu MIG a SUCHOJ až po 
typy Su-22 a MIG-29, vrtuľníkov radu MILJ, napr. MI-17, 
dopravných lietadiel Letky Ministerstva vnútra SR a civil-
ných dopravcov a taktiež aj športových lietadiel aeroklubov 
a súkromných pilotov.
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vedomia laickej aj odbornej verejnosti o potrebe presného 
merania, ako nevyhnutného nástroja na zvyšovanie kvality 
práce v automobilovom priemysle a v zdravotníctve. 

Bol to človek, ktorý sa vedel nadchnúť pre dobrú vec a mal 
schopnosť motivovať k tomu aj iných. Jeho energia a od-
kaz tak zostáva v nás aj potom, ako nás navždy opustil dňa 
16. mája 2015. 

Celoživotné dielo Igora Homolu má tak svojich pokračova-
teľov a je príkladom pre ďalších metrológov. 

Česť jeho pamiatke !

Ing.	Erika	Kraslanová 
odbor	metrológie,	ÚNMS	SR 

erika.kraslanova@normoff.gov.sk

Od svojho vzniku sa Metrologické laboratórium podieľalo 
na zabezpečovaní spôsobilosti kontrolno-mernej techniky 
potrebnej na prevádzkovanie lietadiel a leteckej zabezpe-
čovacej techniky ozbrojených síl, neskôr aj techniky pro-
tivzdušnej obrany Slovenskej republiky. Počas celej svojej 
pôsobnosti bolo jediným metrologickým pracoviskom na 
území Československa a neskôr Slovenska, ktoré bolo a je 
schopné takúto službu poskytnúť.

V mne redakcie oceneným srdečne blahoželáme  
a prajeme im ešte veľa metrologických úspechov.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo udelil mi-
moriadne ocenenie in memoriam ing. igorovi homolovi – 
za celoživotnú aktívnu činnosť a významný prínos v ob-
lasti metrológie. 
Ing. Igor Homola po vyštudovaní STU v Bratislave pôsobil 
vo Výskumnom ústave zváračskom na Oddelení školenia 
a skúšok zváračov ako skúšobný komisár a technológ zvá-
rania a v rámci výskumnej činnosti pracoval ako odborný 
asistent. Pred odchodom z VÚZ bol asi rok tajomníkom ve-
deckej rady.
V roku 1990 spolu s manželkou založil spoločnosť Homola 
spol. s r. o. zameranú na predaj, servis a odborné školenia 
v oblasti zváracej, autoservisnej a diagnostickej techniky, 
rovnako ako meracích systémov používaných v automobi-
lovom priemysle. 
V roku 2003 založil Kalibračné laboratórium Homola zame-
rané na metrologické služby v automobilovom priemysle, 
a v roku 2011 aj divíziu Homola Medical pre oblasť zdra-
votníctva.
Svojím aktívnym pôsobením a vystupovaním v médiách sa 
významnou mierou spolupodieľal na propagácii presného 
merania a poctivej metrológie. Výsledkom je zvýšenie po-
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por. 
číslo

Zameranie 
semináru podľa 

oblasti akreditácie
Kľúčové témy termín 

v 2015
počet 
dní

Miesto 
konania Odborný garant

1.

seminár pre 
certifikačné orgány 
certifikujúce 
systémy 
manažérstva 
(isO/ieC 17021)

Nové normy a prechodné obdobia

Zmeny v postupoch akreditácie

Systém energetického 
manažérstva

26. 
týždeň 1 Bratislava

Ing. Randus

juraj.randus 
@snas.gov.sk

2.
seminár pre 
inšpekčné orgány 
(isO/ieC 17020)

Smernica na aplikáciu  
ISO/IEC 17020:2012  
(ILAC-P15: 06/2014)

Politika SNAS v oblasti 
nadväznosti meraní 

Zmeny v MSA pre IO 

Najčastejšie sa vyskytujúce 
nezhody v IO

26. 
týždeň 1 B. 

Bystrica

Ing. Kováčik

ivan.kovacik 
@snas.gov.sk

3.

seminár pre 
overovateľov emisií 
skleníkových plynov 
(isO 14065)

Nové informácie v oblasti 
verifikácie

Najčastejšie sa vyskytujúce 
nezhody

Medzinárodná spolupráca

26. 
týždeň 1 Bratislava

Ing. Kuťková

renata.kutkova 
@snas.gov.sk

4.

seminár pre 
certifikačné orgány 
certifikujúce 
produkty  
(isO/ieC 17065)

Skúsenosti s implementáciou  
ISO/IEC 17065: 2012

Plnenie notifikačných 
požiadaviek a spolupráca 
s regulátormi.

39. 
týždeň 1 Bratislava

Ing. Kothaj

pavol.kothaj 
@snas.gov.sk

V roku 2015 SNAS organizuje sériu seminárov určených 
pre akreditované subjekty a držiteľov osvedčenia SLP. 
Jednotlivé semináre budú tematicky zamerané podľa jednot-
livých oblastí akreditácie a oblasti dodržiavania zásad SLP, 
v ktorých SNAS poskytuje služby. Ich cieľom je vytvoriť 
priestor pre stretnutia zainteresovaných strán s odbornými 
garantmi a kompetentnými pracovníkmi SNAS, na ktorom 
bude vytvorený priestor pre diskusiu a poskytnutie odpovedí 
na konkrétne otázky spoločného záujmu. Snahou SNAS je 
pokračovať v tejto aktivite aj v budúcnosti, pričom témy na-
sledujúcich seminárov sa budú môcť navrhovať už na záver 
jednotlivých tohtoročných seminárov alebo v priebehu roka 
elektronicky odborným garantom zodpovedným za príslušné 
oblasti. 

ZoZnam seminÁrov snas  
pre rok 2015

V tabuľke nižšie je uvedený zoznam seminárov SNAS na-
plánovaných na druhý polrok 2015. 

Presný termín a podrobný program budú minimálne 6-8 týž-
dňov pred konaním daného semináru uverejnené na internete 
SNAS. 

V prípade Vášho záujmu, prosíme o vyplnenie záväznej pri-
hlášky, prípadne o priame kontaktovanie príslušného odbor-
ného garanta SNAS. 

Účasť na seminároch je bezplatná. Počet účastníkov môže 
byť v niektorých prípadoch limitovaný kapacitnými možnos-
ťami priestorov, v ktorých sa budú semináre konať. Náklady 
spojené s cestovaním, stravou a prípadným ubytovaním si 
hradí každý účastník sám.
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por. 
číslo

Zameranie 
semináru podľa 

oblasti akreditácie
Kľúčové témy termín 

v 2015
počet 
dní

Miesto 
konania Odborný garant

5.

seminár pre 
certifikačné orgány 
certifikujúce 
systémy 
manažérstva 
(isO/ieC 17021)

Prechodné obdobia nových 
noriem

Stanovenie času  
trvania auditu

Najčastejšie sa vyskytujúce 
nezhody

42. 
týždeň 1 Bratislava

Ing. Randus

juraj.randus 
@snas.gov.sk

6.
seminár pre sLp 
(Zákon 67/2010, 
320/2010, 92/2012)

Požiadavky na testovacie 
pracoviská z pohľadu  
on-site visit OECD

Nový OECD  
Guideline č. 16 – Informačné 
technológie

Testované látky nových 
technológií 

FAQ

Najčastejšie nedostatky  
pri inšpekciách

43. 
týždeň 1 Bratislava

Ing. Foríšeková

kvetoslava.
forisekova 

@snas.gov.sk

7.

seminár pre 
nviron-mentálnych 
overovateľov 
(nariadenie ep  
a r 1221/2009,  
isO/ieC 17021)

Nové informácie  
v oblasti  
environmentálneho  
overovania

Medzinárodná spolupráca

42. 
týždeň 0,5 Bratislava

Ing. Kuťková

renata.kutkova 
@snas.gov.sk

Mgr.	Martin	Senčák	 
SNAS,	Bratislava	 

martin.sencak@snas.gov.sk
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●  TC12  –  Meranie teploty a tepla

●  TC13  –  Meranie v biológii a medicíne

●  TC14  –  Meranie geometrických veličín

●  TC15  –  Experimentálne mechanika

●  TC16  –  Meranie tlaku a vákua

●  TC17  –  Meranie v robotike

●  TC18  –  Meranie ľudských funkcií

●  TC19  –  Meranie na ochranu životného prostredia

●  TC20  –  Energetické merania

●  TC21  – Matematické nástroje na meranie

●  TC22  –  Meranie vibrácií

●  TC23  –  Metrológia v potravinách a výžive

●  TC24  –  Chemické merania

V rámci tohtoročného kongresu budú organizované okrem 
tradičného programu tiež mimoriadne zasadnutia a okrúhle 
stoly na nasledovné témy:

● Mobilné učenie a vyučovanie vrátane tzv. „mobile-
hand-on-training“ s inteligentnými prístrojmi (TC1)

● Okrúhly stôl pre výzvy v oblasti merania pre budúce 
energetické siete (TC4)

● Osobitné zasadnutie pre moderné magnetické merania 
(TC4)

● Špeciálne zasadnutie pre progresívne merania elektric-
kého prúdu (TC4)

● Vyhodnotenie a priebeh štúdií pre stanovenie vplyvu 
parametrov pri vývoji nových definícií stupnice tvrdos-
ti pre použitie v národných metrologických inšti tú ciách 
a dôsledky pre priemysel (TC5)

● Pokroky v oblasti biomedicínskych senzorov pre dia-
gnostické systémy (TC13)

● Seminár pre energetické meranie (TC20)

● Okrúhly stôl na tému nového SI (TC21)

● Okrúhly stôl o nadväznosti v oblasti potravinárskych 
a chemických meraní (TC24 a TC23 a TC8)

doc.	Ing.	Stanislav	Ďuriš,	CSc. 
Slovenská	technická	univerzite	v	Bratislave, 

Strojnícka	fakulta,	 
Námestie	slobody	17,	812	31	Bratislava	1 

stanislav.duris@stuba.sk

pripravovanÉ poDuJatia  
v oBlasti merania a metrolÓgie

XXi. svetový kongres iMeKO

IMEKO je mimovládna federácia členských organizácií, 
ktoré sú zamerané na pokrok v meracej technike. Medzi jej 
základné ciele patrí podpora medzinárodnej výmeny vedec-
kých a technických informácií v oblasti merania a podpora 
medzinárodnej spolupráce medzi vedeckými a technickými 
pracovníkmi z výskumu a priemyslu.

V tomto roku sa bude v Prahe v dňoch od 31. 8. do 4. 9. 
2015 konať XXI. Svetový kongres IMEKO. Svetový kon-
gres IMEKO sa vracia do Prahy po dvadsiatich ôsmich ro-
koch. Kongres už tradične predstavuje vrcholné stretnutie 
významných popredných výskumných pracovníkov a od-
borníkov, ktorí sa zaoberajú meraním a meracou technikou 
v rôznych oblastiach. Mottom tohtoročného XXI. kongresu 
je „Meranie vo výskume a priemysle“. V tomto roku sa bude 
kongres konať v Pražskom kongresovom centre.

Všetky potrebné informácie ohľadne kongresu je možné 
nájsť na stránke www.imeko2015.org.  

Témy, v rámci ktorých je možné zaradiť predkladané prí-
spevky zodpovedajú náplni práce jednotlivých technických 
výborov:

●  TC1   –  Vzdelávanie a odborná príprava pre meranie  
a meraciu techniku

●  TC2   –  Fotonika

●  TC3   –  Meranie sily, hmotnosti a krútiaceho mo-
mentu

●  TC4   –  Meranie elektrických veličín

●  TC5   –  Meranie tvrdosti

●  TC6   –  Názvoslovný výbor

●  TC7   –  Veda o meraní

●  TC8   –  Nadväznosť v metrológii

●  TC9   –  Meranie prietoku

●  TC10 –  Technická diagnostika

●  TC11 –  Metrologické infraštruktúry
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SlOvENSký mETrOlOgiCký úSTAv
slovenskÁ legÁlna metrolÓgia, n. o.

EurACHEm Slovakia
CHEmmEA spol. s r. o.

pod záštitou predsedu ÚNMS SR
dr.h.c. mult. prof. ing. Jozefa Mihoka, phd.

organizujú

vEDECkú kONfErENCiu 

metrolÓgia  
a reFerenčnÉ materiÁly

1. oznámenie

19. – 21. október 2015

hotel saffron

Bratislava

Ciele konferencie

Vedecká konferencia je zameraná na výmenu informácií, 
skúseností a možností ďalšieho rozvoja v oblasti 
teoretickej a aplikovanej metrológie a referenčných 
materiálov (RM). Špecializuje sa na základné a aplikované 
fyzikálne merania a je určená pre špecialistov pracujúcich 
v oblasti vedeckej, legálnej a priemyselnej metrológie 
mechanických,	elektrických,	termodynamických,	optických,	
fyzikálnochemických,	prípadne	iných	kategórií	veličín	
vo	vedeckých,	kalibračných	a	skúšobných	laboratóriách.

Program konferencie sa sústredí na vedecké a aplikačné 
aspekty merania na rôznych úrovniach metrologickej 
hierarchie v oblasti primárnej, sekundárnej a ostatnej 
etalonáže vo vzťahu na medzinárodne odporúčania 
a národné požiadavky rôznych kategórií meraní 
a referenčných materiálov. Predpokladané prieniky 
odborných a legislatívnych príspevkov pozvaných 
prednášateľov a aktívnych účastníkov zo SR a ČR budú 
tvoriť základ pre odbornú výmenu informácií, možností 
rozvoja vedeckej a priemyselnej metrológie, certifikácie, 
uchovávania a aplikácie RM. 

Výstupom vedeckej konferencie budú podklady pre 
možnosti národného programu rozvoja metrológie 
a referenčných materiálov v národných metrologických 
inštitúciách a zlepšenie aplikačného prostredia 
a metrologických služieb u praktických užívateľov.

Tematické oblasti

● Teoretická a aplikovaná metrológia 
 teória a prax nadväznosti meraní, metodológia vo fyzikálnych a  chemických meraniach, vyhodnotenie nameraných 

hodnôt a neistoty merania

● Medzinárodná a národná legislatíva štandardizácia a metodické odporúčania v metrológii
 a ich praktické aplikácie v kalibračných a skúšobných meraniach

● Referenčné materiály
 – medzinárodné a národné požiadavky, medzinárodné a národné programy a projekty, teória kalibrácie a praktické 

aplikácie v chemických meraniach

● Analýza systémov merania (MSA)
 – teória a aplikácia MSA v systémoch kvality, kvalita fyzikálnych a chemických meraní a ich akreditácia, 

metrologické systémy organizácií a aplikovaná metrológia v systémoch kvality

● Metodológia a organizácia vzdelávania
 v metrológii na stredných a vysokých školách SR a v zahraničí

–––   ●   –––
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VEdECký VýBoR

Prof. Ing. Eduard Plško, DrSc. – čestný predseda

Prof. Ing. Ján Garaj, DrSc. – výkonný predseda

Prof. Ing. Ján Labuda, DrSc. – podpredseda 

Ing. Dušan Kordík, PhD. 

Ing. Pavel Májek, CSc. 

Ing. Jaromír Markovič, PhD.

Ing. Ivan Mikulecký, CSc.

Ing. Zbyněk Schreier, CSc.

Ing. Miroslava Vaľková, PhD.

OrGaniZaČnÝ vÝBOr

Ing. Dušan Kordík, PhD. – predseda

Ing. Pavel Májek, CSc. – podpredseda

Ing. Anna Kordíková 

Ing. Katarína Halkovičová

prÍspevKy na KOnFerenCiu

V rámci programu konferencie môžu účastníci prezentovať 
svoje príspevky vo forme prednášok alebo vývesných ozná-
mení (posterov). Vedecký výbor si vyhradzuje právo zarade-
nia prihlásených príspevkov do uvedených foriem prezen-
tácie. 

V prípade záujmu o prezentovanie príspevku si organizačný 
výbor dovoľuje účastníkov požiadať o vyplnenie a poslanie 
záväznej prihlášky s názvom a autorom (autormi) príspevku 
a jeho krátkym abstraktom. 

Vyplnenú prihlášku účastníkov s príspevkom, ktorej predlo-
ha je prílohou tohto oznámenia, je potrebné poslať na adre-
su organizačného výboru katka@chemmea.sk, chemmea@
chemmea.sk najneskôr do 24. júla 2015.

Publikovanie príspevkov konferencie 

Príspevky, ktoré budú prezentované na konferencii, budú 
po recenzii publikované v odbornom časopise UNMS SR 
„Metrológia	a	skúšobníctvo“, ktorý bude súčasťou materiá-
lov konferencie.

INFoRmÁCIE ku koNFERENCII

Všetky potrebné informácie o konferencii budú dostupné na 
adrese organizátora:

CHEMMEA spol. s. r .o., P. O. BOX 260,  
814 99 Bratislava
Tel.: +421 2 5292 4163, +421 2 5292 4162,
Fax: +421 2 5292 4164
e-mail: katka@chemmea.sk, chemmea@chemmea.sk, 
dusan@chemmea.sk
www.chemmea.sk, kde budú priebežne zverejňované 
všetky informácie týkajúce sa vedeckej konferencie

vystavOvateLia a spOnZOri KOnFerenCie

Na konferenciu sú pozvaní poprední výrobcovia a distribú-
tori meracích prístrojov, referenčných materiálov, konzul-
tačných spoločností a akreditačných inštitúcií, aby formou 
sponzorovania akcie prispeli k naplneniu pestrosti odborné-
ho a spoločenského programu. Mená spoločností budú uvá-
dzané vo všetkých následných materiáloch konferencie. 

 dÔLeŽitÉ terMÍny 

24. 7. 2015  
  – uzávierka prihlasovania príspevkov

28. 7. 2015   
  – 2. oznámenie s programom konferencie

24. 7. 2015   
  – uzávierka zasielania príspevkov

15. 9. 2015   
  – uzávierka prihlasovania účastníkov bez príspevkov

15. 9. 2015   
  – uhradenie registračného poplatku 

30. 9. 2015  
  –  konečný odborný a spoločenský program 

konferencie

KOnFerenČnÝ pOpLatOK

Konferenčný poplatok a zľavnený poplatok zahŕňa celkové 
náklady organizátora, vstup na odborné sekcie konferencie, 
vstup na výstavu/prezentácie firiem, materiály konferencie, 
obedy a občerstvenie počas prestávok. Zľavnený poplatok 
bude akceptovaný od študentov VŠ 1. až 3. stupňa. Platbu je 
potrebné uhradiť do uvedených termínov:
Vložné do 30. 6. 2015 od 1. 7. 2015  
Konferenčný poplatok  192 € 222 €
Zľavnený konferenčný poplatok 132 € 162 € 
Upozornenie:	Ceny	sú	uvedené	s	20%	DPH.

Prihlásení účastníci konferencie uhradia konferenčný po-
platok bankovým prevodom na účet organizátora vedený 
v banke:

Názov banky:  ČSOB Bratislava
č. účtu:  502 100 183
Kód banky:  7500 
IBAN:   SK0575000000000502100183
SWIFT:   CEKOSKBX
Identifikácia platby: VS: 02042015, KS: 0308

najneskôr do 15. septembra 2015. Potvrdenie o zaplate-
ní (kópiu bankového výpisu) je potrebné  poslať elektro-
nicky na adresu chemmea@chemmea.sk alebo faxom na 
č.: +421 2 5292 4164. Možnosť vystavenia zálohovej fak-
túry – na požiadanie u organizačného výboru. Faktúra pre 
účely DPH bude vystavená do 14 dní od prijatia platby na 
účet organizátora. Daňový doklad bude poslaný po uskutoč-
není konferencie.
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spoločenský program

V rámci konferencie je plánovaný spoločenský program, 
ktorý bude organizovaný podľa záujmu účastníkov a nie je 
zahrnutý v konferenčnom poplatku. Súčasťou plánovaného 
spoločenského programu je: 

– návšteva karpatskej vinnej oblasti (Pezinok, Modra)
– slávnostná večera

Registrácia záujemcov o spoločenský program bude zabez-
pečená prihláškou v nasledujúcom oznámení. 

MiestO KOnania a uBytOvanie úČastnÍKOv 
koNFERENCIE

Odborný a spoločenský program konferencie sa uskutoční 
v moderných kongresových priestoroch hotela 

saffron ****, Radlinského 27, 811 07  Bratislava.

Hotel Saffron poskytne účastníkom aj ubytovanie v moder-
ných hotelových izbách za zvýhodnenú cenu s raňajkami: 

– Jednoposteľová izba: 53,00 EUR
– Dvojposteľová izba: 63,00 EUR

a parkovanie na svojom priestrannom parkovisku v cene 
6 EUR/deň. Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.

K cene ubytovania bude účtovaná daň mestu v sume 1,65 €/
osoba/noc.

Pre rezervovanie ubytovania prosíme účastníkov konferen-
cie, aby priamo kontaktovali recepciu hotela Saffron na ad-
rese: 

hotel saffron****
Radlinského 27
811 07  Bratislava
Slovenská republika
www.hotelsaffron.sk

mail: rezervacia@hotelsaffron.sk 
tel: +421 2 212 99 301

Pri rezervácii ubytovania v hoteli Saffron prosím uveďte 
heslo „Metrológia a referenčné materiály“

pRIhlasoVaNIE Na koNFERENCIu 

Účastníci sa môžu na konferenciu prihlásiť vyplnením a po-
slaním ZÁVÄZNEJ PRIHLÁŠKY na adresu organizačného 
výboru katka@chemmea.sk, chemmea@chemmea.sk do ter-
mínov:

– 24. júl 2015 – účastníci s príspevkami,
– 15. september 2015 – účastníci bez príspevkov.

Ing.	Dušan	Kordík,	PhD. 
predseda	organizačného	výboru 

chemmea@chemmea.sk
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