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Výskum a vývoj

THEORY OF THE SUPPRESSION OF A DOPPLER BROADENING
THROUGH SATURATED ABSORPTION
Ján Bartl, Jana Durišová, Miroslav Hain, Vlado Jacko
Abstract
The aim of the article is to give the explanation of the physical principle of the saturated absorption in the medium of molecules
or atoms. Since the Doppler broadening of the absorption line has been eliminated, this principle started to be widely used for
the frequency stabilisation of lasers and therefore has been the basis of the realisation of the length unit [1].
Keywords
saturated absorption, Doppler broadening, Lamb dip

TEÓRIA POTLAČENIA DOPPLEROVSKÉHO ROZŠÍRENIA
NASÝTENOU ABSORPCIOU
Ján Bartl, Jana Durišová, Miroslav Hain, Vlado Jacko
Abstrakt
Cieľom príspevku je objasnenie fyzikálneho princípu nasýtenej absorpcie prostredia jeho molekulami a atómmi. Odstránením
Dopplerovského rozšírenia absorpčnej čiary začal sa tento princíp používať na stabilizáciu optickej frekvencie laserov, a preto
sa stal základom pre realizáciu jednotky dĺžky [1].
Klúčové slová
nasýtená absorpcia, Dopplerovské rozšírenie, Lambov zárez
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FYZIKÁLNY PRIESKUM OLTÁRNEJ SKRINE A TABUĽOVÝCH MALIEB
V CHRÁME Sv. JAKUBA V LEVOČI
Miroslav Hain, Ján Bartl
Abstrakt
Pri reštaurovaní umeleckých a historických diel sa popri iných metódach prieskumu používa prehliadka diela v rôznych
druhoch žiarenia. Pri prieskume v IR,UV a RTG žiarení sa snažíme zistiť niečo o umeleckom diele, čo vo viditeľnej oblasti
spektra je pre ľudské oko neviditeľné alebo len málo zreteľné. Infračervené žiarenie (IR) v mnohých prípadoch umožňuje
vyšetrovať poškodené obrazy, rytiny, staré rukopisy, tkaniny a iné materiály, pričom môže reštaurátorovi poskytnúť informáciu
o technikách starých majstrov, autorových zmenách v kompozícii diela ako aj iných neskorších zásahoch do umeleckého
diela. UV žiarenie tým že spôsobuje fluorescenciu niektorých pigmentov umožňuje identifikovať predchádzajúce zásahy do
umeleckého diela. Článok je popisom fyzikálneho prieskumu vykonaného autormi v roku 2014.
Kľúčové slová
IR reflektografia, UV fluorescencia

HYSICAL RESEARCH OF THE ALTAR CUPBOARD AND PANEL PAINTINGS
IN THE St. JAmesʼ church IN LEVOCA
Miroslav Hain, Ján Bartl
Abstract
While restoring the artistic and historical artifacts, in addition to other research methods the different kinds of radiation are
used at works of art survey. When surveyed in IR, UV and X-ray radiation, we are trying to find out something about the works
of art, being invisible or hardly perceivable to human eye in the visible range of electromagnetic spectrum. Infrared (IR)
radiation makes possible to examine deteriorated paintings, sculptures, engravings, manuscripts, tissues and other materials.
The infrared image can provide the supplementary information about the technique of old masters for the restorer and, later
changes in the work composition as well. UV radiation causes the fluorescence of some pigments and thus it might serve for
identification of previous interventions to the work of art. This article describes the physical survey having been performed by
the authors in 2014.
Keywords
IR reflectography, UV fluorescence
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Výskum a vývoj

MERANIE VPLYVU TEPLOTY NA OBJEM POHONNÝCH LÁTOK
Katarína Balonová, Michal Vajsábel, Tomáš Kopunec, Stanislav Ďuriš
Abstrakt
Článok je zameraný na sledovanie teploty a s tým súvisiacim objemom pohonných látok. Opisuje postup matematického modelu
neistoty určenia pohonných hmôt (PHM) vplyvom teploty. Meranie bolo realizované na čerpacej stanici JURKI HAYTON,
s.r.o. v Bratislave, časti Petržalka. Prioritne bolo meranie zamerané na dve kontrolné merania rozdielu teploty: v nádrži
a vo výdajnom stojane.
Kľúčové slová
meranie, pohonné látky, teplota, kalibrácia

MEASUREMENT OF THE EFFECT OF TEMPERATURE
ON THE volume OF FUEL
Katarína Balonová, Michal Vajsábel, Tomáš Kopunec, Stanislav Ďuriš
Abstract
The article is focused on the monitoring of the temperature and the volume of  fuel. Article aslo describes  mathematical model
of the procedure for determining the uncertainty volume of fuel due to temperature. The measurements were carried out at the
gas station JURKI HAYTON, s.r.o. in Bratislava, Petržalka. Measure consisted at two control measurements of temperature
difference: in the tank and the fuel dispenser
Key words
measurement, fuel, temperature, calibration
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termovízne meranie v potravinárskom priemysle
Jana Kršíková, Stanislav Ďuriš, Martin Komák
Abstrakt
Meranie teploty je veľmi dôležité pri zabezpečení kvality prepravovaných a skladovaných potravinárskych výrobkov. V článku
je riešené bezkontaktné meranie v potravinárskom priemysle a v stravovacích službách. Zabezpečiť zdravotne vyhovujúce
potraviny si vyžaduje neustále monitorovanie teploty v každej časti chladiarenského reťazca. Jednou z možností je využitie
termovízneho merania. Na základe výsledkov merania bolo poukázané na nedostatky pri preprave potravín v chladiacich
vozidlách.
Kľúčové slová
meranie, termovízia, teplota, potraviny podliehajúce skaze

THERMOVISION MEASUREMENT IN THE FOOD INDUSTRY
Jana Kršíková, Stanislav Ďuriš, Martin Komák
Abstract
Temperature measurement is very important in quality assurance of transported and stored food products. This paper suggests
an approach of non-contact measurement of the temperature in food industry and food services. To ensure healthy foods it
requires continual monitoring of the temperature in each stage of refrigerating chain. The monitoring can be realized with
utilizing thermovision measurements. Solutions presented in this paper were suggested on the basis of the measured results.
Key words
measurement, thermography, temperature, perishable foods
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Štúdie a prehľady

MEDZILABORATÓRNE POROVNÁVACIE MERANIA AKO SÚČASŤ
PROCESU ZABEZPEČENIA KVALITY VÝSLEDKOV MERANÍ

Meranie je nevyhnutnou súčasťou nášho každodenného života. Vo všeobecnosti je vnímané ako
prostriedok zvyšovania efektivity práce, hodnotenia
kvality, riadenia procesov a ich optimalizácie, ale
aj ochrany zdravia, životného prostredia spotrebiteľa, bezpečnosti a pod. Správne meranie je krokom
k získaniu objektívnych informácií a na základe
výsledkov meraní sa zakladajú všetky dôležité činnosti a rozhodnutia. Neustály progres v priemysle
týkajúci sa najmä zvýšených nárokov na kvalitu
a spoľahlivosť vykonávaných činností, efektívnosť,
dostupnosť služieb, ako aj primeranosť cien súvisí
a má teda dopad aj na metrologické zabezpečenie
meracích procesov.
Kvalitatívna úroveň meracieho procesu je v zásadnej miere
podmienená technickým vybavením, vhodnou metodikou,
pravidelnou metrologickou nadväznosťou, kompetentnosťou laboratória vykonávajúceho merania, mierou trvalého
zabezpečenia kvality výsledkov meraní, t. j. využívaním
metrologických prístupov, ako sú interné kontroly, sledovanie stability, účasť v medzilaboratórnych porovnávacích
meraniach (ILC – interlaboratory comparison).
Medzilaboratórne porovnávacie merania (MLPM) je nevyhnutné vnímať ako jeden z nástrojov na preukázanie deklarovanej kvality vykonávaných meraní. Uvedený nástroj
má široké uplatnenie v oblastiach meracích, skúšobných či
kalibračných laboratórií. MLPM je nevyhnutnou súčasťou
skúšok spôsobilosti laboratória (proficiency testing) a je
vnímané ako vzájomné porovnanie výsledkov meraní vykonaných laboratóriom, s výsledkami referenčného laboratória,
ktoré je v danej oblasti uznávanou autoritou. Z odborného
hľadiska, v nadväznosti na terminológiu a definície medzinárodnej normy STN EN ISO/IEC 17043: 2010 Conformity
assessment. General requirements for proficiency testing je
potrebné konštatovať, že norma nepoužíva termín referenčné laboratórium a porovnanie s referenčným laboratóriom,
ale iba porovnanie voči referenčnej tzv. vzťažnej hodnote
(assigned value). Cieľom tohto konštatovania je snaha poukázať na nie vždy jednoduchý prístup k stanoveniu referenčnej hodnoty, ktorá môže byť výslednou hodnotou súboru
výsledkov viacerých referenčných meraní, stability predmetu MLPM (proficiency test item) a pod. V určitých, vymedzených prípadoch môžeme hovoriť aj o porovnaní výsledkov
meraní zúčastnených laboratórií voči tzv. konsenznej hodnote (consensus value), kedy je hodnota priradená predmetu
MLPM podľa stanovených pravidiel, napr. ako aritmetický
alebo vážený priemer výsledkov všetkých účastníkov (participans) MLPM, resp. expertných laboratórií. Zodpovedné
a kompetentné stanovenie vzťažnej hodnoty je úlohou pre
odborného garanta stanoveného pre konkrétne MLPM.
6

Porovnanie výsledkov voči vzťažnej hodnote súvisí s hodnotením výkonnosti účastníkov (evaluation of performance).
V rámci hodnotenia výkonnosti medzinárodná norma STN
EN 17043: 2005 uvádza niekoľko možnosti vyhodnotenia
a kritérií pre vyhodnotenie výkonnosti účastníkov MLPM,
ako sú normalizovaná odchýlka En najčastejšie používané
vyhodnotenie, ale aj iné ako je napr. Z skóre, ζ skóre (zeta
skóre). Iná norma ISO 13528: 2005, (štatistické metódy používané v skúškach spoľahlivosti) však uvádza ešte aj iné
alternatívy akou je Ez skóre.
Normalizovaná odchýlka En je najčastejšie používané kritérium a reprezentuje vzťah odchýlky od vzťažnej hodnoty
stanovenej v referenčnom laboratóriu ku rozšírením neistotám porovnávaných laboratórií (1). Použitie normalizovanej
odchýlky je vhodné pre MLPM organizované v oblasti kalibračných laboratórií. Napriek tomu, že v súčasnosti v oblasti
kalibračných laboratórií je uvádzanie rozšírených neistôt ako
súčasť výsledku merania štandardom, nájdu sa prípady, keď
laboratórium neuvázda neistotu merania a teda uvedený spôsob vyhodnotenia nie je použiteľný.
X i  X ref
En
│En│ < 1 výsledok je vyhovujúci (1)
2
U i2  U ref
Xi – výsledok účastníka
Xref – výsledná hodnota stanovená referenčným laboratóriom
Ui – rozšírená neistota výsledku účastníka
Uref – rozšírená neistota vzťažnej hodnoty stanovená referenčným laboratóriom
Z skóre najčastejšie reprezentuje podiel odchýlenia laboratória od vzťažnej hodnoty voči smerodajnej odchýlke výsledkov všetkých účastníkov (2). Miesto smerodajnej odchýlky
môžu byť použité aj iné parametre v závislosti od očakávaného cieľa. Vyhodnotenie je používané pomerne frekventovane. Aj vyššie spomínané použitie konsenznej hodnoty je
viazané na vyhodnotenie výkonnosti účastníka pomocou
Z skóre. Porovnanie s konsenznou hodnotou sa používa napr.
vtedy, ak nie je možné zabezpečiť vhodné referenčné laboratórium alebo vzťažnú hodnotu na vyššej kvalitatívnej úrovni
ako jednotlivý účastníci. Vyhodnotenie pomocou Z skóre je
možné použiť aj ako alternatívne vyhodnotenie. Výsledok
Z skóre síce nie je viazaný na rozšírenú neistotu výsledku
merania účastníka, ale môže byť nápomocným pri preukázaní problematického výsledku úspešného účastníka vyhodnoteného kritériom En, ktorý bol napríklad úspešný len kvôli
neúmerne zvýšenej neistote merania. Z skóre je štatistické
kritérium a predpokladá väčší počet účastníkov (vhodných
je 8 a viac). Vyhodnotenie výsledkov účastníkov očakáva aj
testovanie výsledkov s cieľom identifikovať a vylúčiť možné
odľahlé hodnoty (outlier), ktoré by mohli skresliť vzťažnú
hodnotu.
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X i  X vz
sx
			
(2)
		 │z│ ≤ 2 vyhovujúci,
2 < │z│< 3 diskutabilný, 		
		 │z│ ≥ 3 nevyhovujúci		
Xi – výsledok účastníka
Xvz – vzťažná hodnota
sx – smerodajná odchýlka výsledkov účastníkov, príp. iný
parameter
z

ζ skóre je podobné kritérium ako En. Na rozdiel od En, ktoré používa rozšírené neistoty využíva štandarné neistoty
a porvnanie voči vzťažnej hodnote (3).
X i  X vz
[
ui2  u vz2
(3)
		
│ζ│ ≤ 2 vyhovujúci,
2 < │ζ│< 3 diskutabilný,
		 │ζ│ ≥ 3 nevyhovujúci
Xi
Xvz
ui
uvz

– výsledok účastníka
– vzťažná hodnota
– kombinovaná štandardná neistota výsledku účastníka
– kombinovaná štandardná neistota vzťažnej hodnoty

Ez skóre je menej známe, ale vyhodnotenie je možné použiť ako alternatívu k inému spôsobu vyhodnotenia na preukázanie diskutabilnosti („questionable“ performance, tiež
uvádzaná aj ako problematická výkonnosť) alebo potvrdenie
porovnateľnosti výsledkov (4).
		 EZ 
Xi
Xvz
Ui
Uvz

–
–
–
–

X i  X vz  U vz
Ui

, EZ 

X i  X vz  U vz
Ui

(4)

výsledok účastníka
vzťažná hodnota
rozšírená neistota výsledku účastníka
rozšírená neistota vzťažnej hodnoty

ak výsledok Ez+ a Ez– je v intervale –1,0 a 1,0 výsledok je vyhovujúci, ak jedno z Ez je mimo –1,0 a 1,0 výsledok je diskutabilný a ak obidva, teda Ez+ a Ez– sú mimo výsledok je
nevyhovujúci.
Výsledky Z skóre ζ skóre a Ez skóre poukazujú na vyhovujúcu, diskutabilnú alebo navyhovujúcu výkonnosť. Výsledkom
normalizovanej odchýlky En je len vyhovujúci alebo nevyhovujúci verdikt.
Použitie viacerých spôsobov vyhodnotenia je možné preukázať aj na reálnom príklade prostredníctvom grafov č. 1 až 5.
Na uvedených grafoch je možné preukázať význam alternatívneho doplnkového vyhodnotenia. Účastník s číslom 03 je
pri vyhodnotení kritériom En (graf č. 1) úspešný (En = 0,96).
Jeho úspešnosť bola, však ovplyvnená mierou prezentovanej rozšírenej neistoty výsledku merania. Pri vyhodnotení
doplnkovým kritériom Z skóre je už výsledok hodnotený
ako diskutabilný. V rámci iných doplnkových kritérií sa to
opäť potvrdilo, navyše tieto poukázali aj na iné problematické výsledky u účastníkov 02 a 12 (graf č. 4). Na grafe č. 5
eMetrológia a skúšobníctvo 4/2015

je už znázornené zjavné ochýlenie účastníkov od refrenčnej
hodnoty.
Podmienky MLPM a použitie vhodného spôsobu vyhodnotenia, resp. ich kombináciu stanovuje organizátor (proficiency testing provider) a odborný garant, prípadne regulátor
vopred a následne zverejňuje v organizačných podkladoch
pred začiatkom MLPM.
Použitie MLPM, resp. uvedených kritérií ako hodnotiaceho nástroja má opodstatnenie aj v riadení vnútropodnikovej
kvality, najčastejšie pri hodnotení výsledkov interných kontrol alebo pri sledovaní trendov etalónov a pracovných meradiel. Je možné ho použiť v nasledujúcich oblastiach:
■ hodnotenie výkonnosti laboratória,
■ identifikácia problémov v laboratóriu,
■ stanovenie účinnosti nápravných a preventívnych
opatrení,
■ validácia bilancie neistôt,
■ prehodnotenie charakteristík metódy a pod.
Jedným z cieľov MLPM, ako nástroja regulátora (akreditačný alebo autorizačný orgán, a pod.) je preukázanie spôsobilosti akreditovaných i neakreditovaných laboratórií, vrátane overenia nimi deklarovaných neistôt merania. MLPM
je jednou z metód zabezpečenia odbornej úrovne metrologických laboratórií a nimi poskytovaných služieb. V rámci
posudzovania splnia podmienok pre udelenie reakreditácie
či autorizácie je aj posúdenie účasti v programoch MLPM
(proficiency testing scheme).
Z pohľadu autorizovaného alebo akreditovaného laboratória je pravidelná a úspešná účasť v programoch MLPM,
jedným z významných krokov pri preukazovaní spôsobilosti
vykonávať deklarovanú činnosť. Preukazovanie spôsobilosti
je jedným z krokov k udržaniu trvalej dôvery obchodného
partnera.
Slovenská legálna metrológia, n. o. (SLM) má od roku 2001
v rozsahu činnosti okrem širokej škály metrologických činnosti aj organizáciu MLPM. Od roku 2006 je SLM akreditovaným organizátor MLPM (osvedčenie SNAS T-001).
Aktuálne je SLM jediným akreditovaným organizátorom
v SR pre oblasť kalibračných činností. Akreditované činnosti vykonáva v súlade s prílohou osvedčenia o akreditácií
v rozsahu prioritne zameranom na kalibračné činnosti, minoritne na oblasť spôsobilosti vykonávať dôveryhodné merania. SLM (Oddelenie pre stratégiu a marketing), v rámci
reakreditácie úspešne obhájila činnosť organizátora skúšok
spôsobilosti.
Pre rok 2015 organizátor MLPM zaradil do plánu činnosti
27 oblasti MLPM. Z uvedené počtu aktuálne prebiehajú ešte
dve MLPM a dve sú v procese vyhodnotenia.
Organizátor MLPM v súlade s plánom MLPM 2016 vykonal prieskum požiadaviek na organizáciu MLPM. V rámci
prieskumu boli oslovené všetky akreditované a autorizované
subjekty pre oblasť kalibračných činností, na základe ktorého organizátor pripravil oblasti organizácie MLPM v roku
2016. Z vybraných oblasti sú to napr. mostová cestná váha,
7
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prevodník tlaku, multifunkčný kalibrátor, zvinovací meter,
odporový snímač teploty, tachograf, kalorimetrické počítadlo s párovými snímačmi teploty.

Použitá literatúra

Plán MLPM 2016 zahrňuje jednotlivé oblasti organizácie,
typy a rozsahy meradiel a neistoty merania reprezentujúce
kvalitatívnu úroveň MLPM a predpokladané dátumy začiatku MLPM. Plán MLPM je dostupný na webovom portáli
SLM www.slm.sk. Akékoľvek informácie k pripravovaným
MLPM je možné získať u koordinátora MLPM.

ISO 13528: 2005 Statistical methods for use in proficiency
testing by interlaboratory comparisons
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STN EN ISO/IEC 17043: 2010 Conformity assessment.
General requirements for proficiency testing
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Ing. Miloš Ujlaky
Odbor pre stratégiu a marketing
Slovenská legálna metrológia. n. o.
ujlaky@slm.sk
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ROZVOJ SYSTÉMU
KONTROLY SPOTREBITEĽSKY BALENÝCH VÝROBKOV
V SRBSKU

V posledných rokoch sa v Srbsku realizoval projekt rozvoja metrologickej kontroly
spotrebiteľsky balených výrobkov (SBV). Primárnu podporu projektu zastrešovalo DMDM
(Directorate of Measures and Precious Metals – Riaditeľstvo pre miery a drahé kovy v Srbsku)
v spolupráci s Ministerstvom pre ekonómiu a regionálny rozvoj. Zahraničnú podporu zabezpečovalo PTB
(Physikalisch-Technische Bundesanstalt – Nemecký národný metrologický inštitút)
v rámci projektu podpory kvality infraštruktúry v Srbsku, ktorý spočíval v troch oblastiach intervencie:
metrológia, akreditácia a národná politika kvality (projekt PTB).

DMDM je v Srbsku zodpovedné za dohľad nad prevádzkovateľmi baliarní a dovozcami SBV. Ich primárnym cieľom
je poskytnúť ochranu domácim výrobcom SBV a zabezpečiť
správne označovanie SBV na domácom trhu, ako aj pri exporte domácich výrobkov do zahraničia, vzhľadom na skutočné množstvo výrobku v SBV. Dohľad si taktiež kladie za
cieľ ochranu spotrebiteľa pred nevyhovujúcimi skutočnými
množstvami v SBV. DMDM využíva medzinárodne uznávané a schválené skúšobné metódy, kompetentný a zaškolený
personál, primerané zdroje a zdokumentované systémy. Tieto
faktory spolu so všeobecne uznávanými princípmi integrovaného systému manažérstva kvality, predstavujú vhodný
základ pre stanovenie postupov kontroly a účinného dozoru
nad prevádzkovateľmi baliarní a dovozcami SBV.
Prvú fázu projektu predstavovala transpozícia Európskych
smerníc 76/211/ES, 2007/45/ES a 75/107/ES týkajúcich sa
SBV do národnej legislatívy Srbska a to do nariadenia o spotrebiteľsky balených výrobkoch č. 43/13 (nariadenie o SBV).
Pri tvorbe nariadenia o SBV sa brali do úvahy aj medzinárodné odporúčania OIML R 87: Množstvo výrobku v spotrebiteľskom balení a OIML R 79: Požiadavky na označovanie
spotrebiteľsky balených výrobkov. Transpozičná doba pre
nové nariadenie poskytla dostatok času pre prevádzkovateľov baliarní a dovozcov SBV prispôsobiť sa novým požiadavkám, ktoré im vyplývajú z tohto nariadenia.
V ďalšej fáze sa cez verejné obstarávanie zabezpečoval nákup potrebného technického vybavenia, ako sú presné váhy
s neautomatickou činnosťou, hustomery a iné zariadenia na
stanovovanie hustoty, ako aj softvér potrebný pre spracovanie výsledkov meraní. Zariadenia boli navrhnuté a prispôsobené tak, aby sa dali použiť aj na prácu v teréne a využívali
sa na kontrolu skutočného množstva v SBV v priestoroch
prevádzkovateľov baliarní a dovozcov. V tom istom období
prebiehala aj fáza budovania laboratórií pre kontrolu SBV.
Niektoré laboratória boli na požiadanie výrobcov vybavené aj meracími zariadeniami na kontrolu fliaš používaných
ako odmerné nádoby. Popri tom boli laboratória vybavené
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tiež vysoko presnými hustomermi s oscilačnou U-trubicou.
Tieto hustomery poskytujú najpresnejšie výsledky merania
pri stanovovaní hustoty rôznych druhov látok v produktoch,
pri ktorých sa ťažko stanovuje ich hustota, a to buď z dôvodu
ich nehomogenity alebo z dôvodu prítomnosti plynov.
V rámci projektu PTB sa uskutočnili praktické školenia
v priestoroch prevádzkovateľov baliarní v Srbsku, ako aj
v špecializovaných laboratóriách DMDM. Najväčší prínos
ale predstavovali praktické školenia, ktoré boli organizované NMO (National Measurement Office – Národný úrad pre
meranie vo Veľkej Británii) pod vedením Howarda Burnetta,
predsedu pracovnej skupiny WG 6 – Spotrebiteľsky balené
výrobky. V tom istom období DMDM zorganizovalo seminár
s názvom „Implementácia príručiek WELMEC“, ktorý bol
špeciálne pripravený a určený pre pracovný tím zodpovedný
za výkon dozoru nad SBV v Srbsku. DMDM v spolupráci
so Srbskou obchodnou komorou pripravili aj niekoľko ďalších seminárov určených práve pre prevádzkovateľov baliarní, počas ktorých informovali zúčastnených o požiadavkách
nového nariadenia o SBV. Okrem informácií zo seminárov
a školení dostali zúčastnení aj príručku ako správne nastaviť
systém kontroly skutočného množstva SBV, ktorá obsahuje
aj praktické príklady. Na základe prieskumu, ktorý bol vykonaný so zúčastnenými spoločnosťami počas seminárov bolo
zistené, že väčšina má záujem o získanie povolenia na balenie a dovoz označených SBV.
V roku 2013 prvý krát v histórii Srbskej metrológie boli
implementované nové metrologické pravidlá dozoru nad
prevádzkovateľmi baliarní a dovozcami SBV. Dozor sa vykonáva podľa stanovených postupov v súlade s ročným plánom dozoru, pričom kontrolné návštevy zabezpečuje šesť
detašovaných pracovísk oddelenia pre dozor a kontrolu,
ktoré spadajú pod DMDM. Kontroly v priestoroch prevádzkovateľov baliarní a dovozcov SBV vykonávajú zaškolení
a kompetentní inšpektori. Počas kontrol sa kontrolujú okrem
skutočného množstva SBV aj meradlá ktoré sa využívajú pri
výrobe a kontrole skutočného množstva SBV. Za posledný
eMetrológia a skúšobníctvo 4/2015
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rok bolo vykonaných u 230 prevádzkovateľov baliarní a dovozcov viac ako 1150 kontrol, kde bolo skontrolovaných viac
ako 72 000 SBV. Počas kontrol bolo zistené veľké množstvo
SBV, ktorých skutočné množstvo nezodpovedalo množstvu
deklarovanému na obale, ako tiež veľký počet určených meradiel bez overenia, ktoré sa používajú v procese balenia
SBV. Určené meradlá vrátane tých, ktoré sa používajú pri
výrobe a balení SBV podliehajú overeniu podľa Srbského
zákona o metrológii. Osoba poverená vykonávaním metrologického dozoru môže počas kontroly poskytnúť interpretáciu
nariadenia o SBV ako aj informácie v súlade s autorizáciou
podľa zákona o metrológii.
Pracovný tím, ktorý sa podieľal na tomto projekte plánuje
pokračovať v ďalšom rozvoji v tejto oblasti, v prvom rade
chce podporiť snahu domácich výrobcov a prevádzkovateľov baliarní o získanie povolenia na výrobu a balenie označených SBV, ďalej zabezpečiť prípravu nového nariadenia
týkajúceho sa aerosólov a kontroly skutočného množstva
v ich balení, revíziu a zmenu nariadenia (SBV s menovitým
množstvom viac ako 10 kg alebo 10 L), vypracovanie príručky pre spotrebiteľov a v neposlednom rade organizovanie
špecializovaných seminárov pre dovozcov SBV.

eMetrológia a skúšobníctvo 4/2015

Tento rozsiahly projekt veľmi významne podporil Srbskú
ekonomiku. Bol úspešne ukončený hlavne vďaka pravidelnému a systematickému monitorovaniu jednotlivých fáz
projektu všetkými dostupnými zdrojmi, snahou zainteresovaných zamestnancov a odbornej podpory projektového manažéra. Srbsko plánuje v krátkej dobe urobiť ďalšie významne kroky vedúce k splneniu stanovených cieľov.
Ing. Tomáš Miřetinský
odbor metrológie, ÚNMS SR
(spracované na základe OIML BULLETIN, Volume LVI,
Number 3, July 2015, Realization of the project
„Development of a system for prepackage controlˮ)
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NOVELY VYHLÁŠKY ÚNMS SR č. 210/2000 Z. z.
O MERADLÁCH A METROLOGICKEJ KONTROLE

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky si dovoľuje informovať odbornú verejnosť,
že v Zbierke zákonov SR boli vydané nasledovné legislatívne predpisy týkajúce sa
Vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z.
o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov:

V platnosti od 3. novembra 2015:
– Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 287/2015 Z. z., ktorou sa mení
vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov. Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. novembra 2015.
(https://www.justice.gov.sk/Stranky/SuborStiahnut.aspx?Url=%2fLists%2fZbierkaZakonovSR%2fattachments%
2f1265%2f287_2015.pdf)
V novele vyhlášky boli zmenené prílohy č. 30 a č. 31, ktorými sa ustanovujú metrologické požiadavky, technické požiadavky,
metódy technických skúšok pri schvaľovaní typu a metódy skúšania pri overení váh na váženie cestných vozidiel za pohybu
(príloha č. 30) a pri overení cestných rýchlomerov (príloha č. 31). Cieľom vyhlášky bola zmena a zohľadnenie aktuálnych
požiadaviek praxe, požiadaviek a metód skúšania váh na váženie cestných vozidiel za pohybu a doplnenie nových princípov
merania, ktoré sa používajú pri cestných rýchlomeroch.
V platnosti od 24. novembra 2015:
– Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 315/2015 Z. z., ktorou sa mení
vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov. Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2015.
(https://www.justice.gov.sk/Stranky/SuborStiahnut.aspx?Url=%2fLists%2fZbierkaZakonovSR%2fattachments%
2f1294%2f315_2015.pdf)
Predmetom novely vyhlášky je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/17/EÚ. Cieľom tejto novely vyhlášky je dosiahnutie zosúladenie vyhlášky s článkami 2 a 3 smernice 2011/17/EÚ. Zároveň sa novelou vyhlášky zrušujú
smernice Rady 71/317/EHS, 71/347/EHS, 71/349/EHS, 74/148/EHS, 75/33/EHS, 76/765/EHS, 76/766/EHS a 86/217/EHS
týkajúce sa metrológie, ktoré sú technicky zastarané a nezodpovedajú súčasnej úrovni meracej techniky alebo sa týkajú prístrojov, ktoré sa ďalej technicky nevyvíjali a používajú sa čoraz menej. V novele vyhlášky boli zmenené prílohy – č. 8 (merače
pretečeného množstva studenej vody), č. 16 (liehomery a hustomery na lieh), č. 17 (závažia), č. 19 (tlakomery na meranie tlaku
v pneumatikách motorových vozidiel) a príloha č. 20 (obilné skúšače).
– Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 316/2015 Z. z., ktorou sa mení
vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov. Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
(https://www.justice.gov.sk/Stranky/SuborStiahnut.aspx?Url=%2fLists%2fZbierkaZakonovSR%2fattachments%
2f1295%2f316_2015.pdf)
V novele vyhlášky sa predlžil čas platnosti overenia membránových plynomerov so syntetickými membránami do veľkosti G6
vrátane z pôvodných 10 rokov na 15 rokov. Zároveň sa v tejto novele vyhlášky dopĺňa prechodné ustanovenie, ktoré zabezpečí,
aby novoustanovený čas platnosti overenia plynomerov so syntetickými membránami platil aj pre plynomery so syntetickými
membránami, ktoré už sú v používaní.

Mgr. Ľubomír Krupa
odbor metrológie, ÚNMS SR
lubomir.krupa@normoff.gov.sk
12

eMetrológia a skúšobníctvo 4/2015

Informácie

Účasť na konferenciách a zasadnutiach
medzinárodných metrologických organizácii

Na konferenciách a zasadnutiach medzinárodných metrologických organizácii, ako je OIML
(Medzinárodná organizácia pre legálnu metrológiu),
WELMEC (Európske združenie na spoluprácu v oblasti legálnej metrológie) a podobne,
sa zúčastňujú buď stáli zástupcovia Slovenskej republiky alebo poverení zástupcovia Slovenskej republiky,
čo vo väčšine prípadov sú zamestnanci Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
Slovenskej republiky (úradu), Slovenského metrologického ústavu (SMÚ) alebo
Slovenskej legálnej metrológie, neziskovej organizácie (SLM n. o.)

Zasadnutie pracovnej skupiny WELMEC – WG 10
Meracie zariadenia pre kvapaliny iné ako voda
Zasadnutie sa konalo v dňoch 15. až 17. júna 2015 v Bukurešti (Rumunsko)
Za Slovensko sa zasadnutia zúčastnili zamestnanec SLM, n. o.

Zasadnutie pracovnej skupiny WELMEC – WG 2
Implementácia smernice 2009/23/EC
Zasadnutie sa konalo v dňoch 7. až 8. októbra 2015 v Bratislave (Slovensko)
Za Slovensko sa zasadnutia zúčastnili zamestnanci úradu a SLM, n. o.

Zasadnutie pracovnej skupiny WELMEC – WG 8 MID
Zasadnutie sa konalo v dňoch 13. až 14. októbra 2015 v Berlíne (Nemecko)
Za Slovensko sa zasadnutia zúčastnili zamestnanci úradu a SLM, n. o.

50. zasadnutie CIML (Medzinárodný výbor pre legálnu metrológiu)
Zasadnutie sa konalo v dňoch 19. až 22. október 2015 v Arcachon (Francúzsko)
Za Slovensko sa zasadnutia zúčastnili zamestnanci úradu a SLM, n. o.

Zasadnutie pracovnej skupiny WELMEC – WG 7 Softvér
Zasadnutie sa konalo v dňoch 28. až 29. októbra 2015 vo Viedni (Rakúsko)
Za Slovensko sa zasadnutia zúčastnili zamestnanci SMÚ a SLM, n. o.

Zasadnutie pracovnej skupiny WELMEC – WG 5 Metrologický dozor
Zasadnutie sa konalo v dňoch 11. až 12. november 2015 v Prahe (Česká republika)
Za Slovensko sa zasadnutia zúčastnili zamestnanci SMI a SLM, n. o.

odbor metrológie, ÚNMS SR
zbynek.schreier@normoff.gov.sk
eMetrológia a skúšobníctvo 4/2015
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Blahoželáme k 80-ke Ing. Františkovi Silnému
V novembri sa dožil 80 rokov Ing. František Silný, významná
osobnosť českej a slovenskej metrológie. Narodil sa 11. 11.1935
v Slovenskej Novej Vsi.
Po vojenskej službe nastúpil na Úrad pre normalizaciu a meranie,
Krajské oddelenie v Bratislave v roku 1958, kde prešiel viacerými
obormi merania. Popri tejto práci si zvyšoval svoju odbornú kvalifikáciu štúdiom na SVŠT Strojníckej fakulte v odbore strojárska
technológia, ktorú ukončil v roku 1966 štátnou skúškou a získal
titul inžinier.

Ing. Silný na fotografii z roku 1981

Po založení Československého metrologického ústavu (ČSMÚ)
v roku 1968 v Bratislave sa stal vedúcim oddelenia hmotnosti, hustoty a viskozity. Jeho najvýznamnejšou publikáciou z tohto obdobia je: Skákala, J. – Silný, F.: Metrologie hmotnosti. Přesné vážení
v laboratořích. Vyd. ÚNM, Praha 1976. Svoje skúsenosti rozvíjal
aj na iných oddeleniach, a to ako vedúci odboru rozvoja metrológie
a vedúci oddelenia externých výkonov.
V roku 1993 prešiel na Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobíctvo SR (ÚNMS SR), pričom sa stal prvým riaditeľom odboru
metrológie, neskôr prešiel na iné významné pozície na ÚNMS SR,
ako podpredseda ÚNMS SR a riaditeľ kancelárie predsedu
ÚNMS SR. Začiatkom roka 2000 prešiel pracovať do podriadenej
organizácie SLM SR pracovisko Bratislava, kde pôsobil do roku
2005, kde uvádzal do praxe metrologické zabezpečenie označeného
spotrebiteľského balenia výrobkov.
Po odchode do zaslúžilého dôchodku sa aj v súkromnom sektore
naďalej venoval práci metrológa, kde sa venoval hlavne označenému spotrebiteľskému baleniu výrobkov.
Redakcia

Ing. Silný pri inštruktáži o správnom vážení
(z publikácie 40 rokov služby pre miery a váhy na Slovensku, 1919 – 1959)
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Blahoželáme k 75-ke RNDr. Ing. Jánovi Bartlovi, CSc.

RNDr. Ing. Ján Bartl, CSc. patrí medzi významné osobnosti celoživotne spojené s rozvojom československej a neskôr slovenskej meracej techniky. Narodil sa 1. júla 1940
v Žiline.
V roku 1962 ukončil vysokoškolské štúdium na Príro
dovedeckej fakulte UK v Bratislave v odbore Fyzika vákuová a vysokofrekvenčná. Následne svoju profesionálnu kariéru začal na Ústave teórie merania SAV, ktorý je v súčasnosti
Ústavom merania SAV, kde pôsobí až do dnes. Medzitým
si dopĺňal vzdelanie a to vedeckou hodnosťou kandidáta
technických vied v roku 1969, obhajobou rigoróznej práce a absolvovaní štátnych záverečných skúšok v odbore
Experimentálna fyzika na Prírodovedeckej fakulte UK na
základe čoho mu bol udelený titul RNDr. Nakoľko aj naďalej túžil po vzdelávaní, v roku 1976 ukončil externé štúdium
titulom inžinier na Elektrotechnickej fakulte SVŠT v odbore
Elektrotechnológia-fyzika tuhých látok a následne pokračoval na postgraduálnom štúdiu Vynálezcovstva a patentového
práva na Katedre inžiniersko-humanitných vied SVŠT. Popri

svojom vzdelávaní rástla aj jeho profesionálna kariéra, kedy
do roku 1995 bol vedúcim Laboratória snímačov Ústavu merania SAV a v rokoch 1995 až 2001 riaditeľom Centra dĺžky
a času na Slovenskom metrologickom ústave. V roku 2001
sa opäť vrátil na Ústav merania SAV ako vedecký pracovník,
kde pôsobí až dodnes.
Po nadobudnutí množstva vedomostí prostredníctvom neustáleho vzdelávania sa rozhodol tieto svoje poznatky poskytnúť ďalej, a to formou výučby ako externý pedagóg na
VŠVU, alebo ako školiteľ na doktorandskom štúdiu. Taktiež
svoje nadobudnuté vedomosti prezentoval v mnohých vedeckých a odborných publikáciách.
Dr. Bartl pôsobí v našom časopise ako člen redakčnej rady
a touto cestou mu prajeme do ďalších rokov najmä veľa
zdravia a ivotného elánu a dúfame, že bude ešte dlho s nami
spolupracovať a bude nám nápomocný nielen svojimi odbornými vedomosťami, ale i širokým rozhľadom.
Redakcia

Vážení a milí čitatelia,
dovoľte nám, aby sme Vám úprimne zaželali
do nového roka 2016 mnoho zdravia , pokoja, sily
a úspechov v osobnom živote i v práci
Vaša redakcia
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