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Výskum a VýVoj

Príspevok v plnom znení je súčasťou časopisu Metrológia a skúšobníctvo č. 1/2017, ktorého vydavateľom je  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

PHYSICAL – OPTICAL METHODS FOR NON-DESTRUCTIVE ANALYSIS  
AND TESTING OF CULTURAL HERITAGE

Ján	Bartl,	Miroslav	Hain,	Vlado	Jacko

Abstract

The	application	of	natural	sciences	in	field	of	art	and	museum	objects	gives	assistance	to	the	conservators,	restorers	of	works	
of	art	and	archeologists.	It	provides	the	quantitative	and	qualitative	information	being	helpful	in	preparation	and	performance	
of	restoration	activities	and	authenticity	test	of	artefacts	and	paintings	for	the	acquisition.	It	is	possible	to	agree	with	opinion	
of	Prof.	Guy	Dermontier	[1]	 that	“until	 the	1960s	chemical	 techniques	were	 the	only	ones	available”	for	 the	quantitative	
analysis	of	artefacts	and	paintings.	Contemporary	also	physical	methods	are	applied	especially	in	the	field	on	non-destructive	
analysis

Keywords
Non-destructive	testing,	Near	IR	reflectography,	UV	fluorescence,	X-ray	radiography

FYZIKÁLNO – OPTICKÉ METÓDY PRE NEDEŠTRUKTÍVNU ANALÝZU  
A TESTOVANIE KULTÚRNEHO DEDIČSTVA

Ján	Bartl,	Miroslav	Hain,	Vlado	Jacko

Abstrakt

Aplikácia	 prírodných	 vied	 v	 odblasti	 umeleckých	 a	múzejných	 predmetov	 poskytuje	 pomoc	 konzervátorom,	 reštaurátorom	
umeleckých	 diel	 a	 archeológom.	 Toto	 poskytuje	 kvantitatívne	 a	 kvalitatívne	 informácie,	 ktoré	 sú	 užitočné	 pri	 príprave	
a	 vykonávaní	 reštaurátorskej	 činnosti	 a	 skúške	 pravosti	 artefaktov	 a	 obrazov	 pri	 akvizícii.	 Je	možné	 súhlasiť	 s	 názorom	
profesora	Guy	Dermontiera	[1],	že	„až	do	roku	1960	boli	chemické	postupi	jediné	schopné	umožňiť“	kvantitatívnu	analýzu	
artefaktov	a	obrazov.	V	súčasnnosti	aj	fyzikálne	metódy	sú	aplikované	najmä	v	oblasti	nedeštruktívnej	analýzy	a	testovania	
artefaktov	nášho	kultúrneho	dedičstva.	To	je	hlavnou	témou	nášho	príspevku.

Kľúčové slová
Nedeštruktívne	skúšanie,	blízka	IČ	reflektografia,	UV	fluorescencia,	RTG	rádiografia

RNDr.	Ing.	Ján	Bartl,	CSc.,		
RNDr.	Miroslav	Hain,	PhD.,		
Ing.	Vlado	Jacko,	PhD.	
Ústav	merania,	Slovenská	akadémia	vied	
Dúbravská	cesta	9,	841	04	Bratislava,		
Slovenská	republika
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Štúdie a prehľady

Národná rada Slovenskej republiky na svojej 12. schôdzi dňa 
1. februára 2017 schválila zákon č. 42/2017 Z. z., ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii v zne-
ní  neskorších  predpisov  (ďalej  len  „zákon  o metrológii“). 
Novela zákona o metrológii nadobudla účinnosť dňa 1. mar-
ca 2017. Návrh novely zákona o metrológii pripravil Úrad 
pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej 
republiky (ďalej len „úrad“) a Národnej rade Slovenskej re-
publiky ho predkladala vláda Slovenskej republiky ako vlád-
ny návrh.

Ciele novely zákona o metrológii a ich naplnenie

Prijatím novely zákona o metrológii sa dosiahlo naplnenie 
očakávaných cieľov právnej úpravy, ktorými sú napríklad:

● úprava v praxi nejednoznačných a ťažko vykonateľ-
ných  ustanovení,  ktoré musia  dodržiavať  jednotlivé 
subjekty  pôsobiace  v  oblasti  metrológie  na  území 
Slovenskej republiky, 

● akceptovanie požiadaviek vyplývajúcich z medziná-
rodných aj európskych dokumentov, ktoré sú kladené 
na  meradlá,  metrologické  výkony  a  spotrebiteľsky 
balené výrobky, 

● dosiahnutie vyššieho  stupňa zosúladenia  s porovna-
teľnými mechanizmami  v  iných  štátoch  na  preven-
tívne pôsobenie v záujme ochrany spotrebiteľov pred 
výrobkami  alebo  službami,  ktoré  by  mohli  ohroziť 
ich životy, zdravie, či majetok, 

● spresnenie a doplnenie definícií  týkajúcich sa mera-
diel,

● úprava ustanovení týkajúcich sa procesu overovania 
určených meradiel,

● spresnenie požiadaviek na spotrebiteľsky balené vý-
robky, 

● úprava podmienok autorizácie na výkon overovania 
určených meradiel a úradného merania, procesu auto-
rizácie a činnosť autorizovaných osôb,

● úprava podmienok registrácie na činnosť opravy ale-
bo montáže určených meradiel alebo balenie, alebo 
dovoz  označených  spotrebiteľských  balení,  pro cesu 
registrácie a činnosti registrovaných osôb, 

● úprava rozsahu pôsobnosti Slovenského metrologic-
kého inšpektorátu,

● spresnenie ustanovení o výkone metrologického do-
zoru a 

● vzťah k zahraničiu pri uvádzaní určených meradiel 
na trh.

ako bola novela zákona o metrológii prijatá

Novela zákona o metrológii bola prijatá v súlade s Ústavou 
Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi a nálezmi 
Ústavného súdu Slovenskej  republiky,  so zákonmi a ostat-
nými všeobecne záväznými právnymi predpismi platný-

ZMENY LEGISLATÍVY V OBLASTI METROLÓGIE

mi v Slovenskej republike, s medzinárodnými zmluvami, 
ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom 
Európskej únie.

oblasti, ktoré zákon o metrológii upravuje  
po prijatí novely

Zákon o metrológii aj po prijatí novely upravuje zákonné 
meracie jednotky a ich používanie, členenie meradiel, požia-
davky na národné etalóny a podmienky ich realizácie, ucho-
vávania a spôsob ich dohľad, vyhlasovanie certifikovaných 
referenčných materiálov a certifikáciu referenčných materi-
álov ako aj účel ich použitia, používanie určených meradla 
a ostatných meradiel, požiadavky na určené meradla, spôsob 
metrologickej kontroly určených meradiel a ostatných mera-
diel a subjekty, ktoré môžu metrologickú kontrolu vykoná-
vať, práva a povinnosti výrobcov, dovozcov a používateľov 
určených meradiel, podmienky úradného merania, požiadav-
ky na spotrebiteľské balenia, a  to označených značkou „e“ 
ako aj neoznačených, práva a povinnosti prevádzkovateľov 
baliarni  a  dovozcov  spotrebiteľských  balení,  podmienky 
a proces autorizácie a práva a povinnosti autorizovaných 
osôb,  podmienky  a  proces  registrácie  a  práva  a  povinnos-
ti  registrovaných  osôb,  pôsobnosť  orgánov  štátnej  správy 
pre oblasť metrológie, požiadavky a spôsob udeľovania spô-
sobilosti v oblasti metrológie, podmienky a výkon metrolo-
gického dozoru, ukladanie pokút a vzťah k zahraničiu. 

prijatá novela zákona o metrológii prináša napríklad 
tieto zmeny

● Zavádza  sa  pojem  ostatné  meradlá,  čo  sú  meradlá, 
ktoré nie sú národnými etalónmi, ostatnými etalónmi, 
certifikovanými  referenčnými materiálmi, ostatnými 
referenčnými materiálmi a určenými meradlami. Po-
kiaľ sa merania vykonávajú podľa osobitných predpi-
sov, a na také meranie nie je určené meradlo, musí sa 
meranie vykonávať ostatným meradlom s vhodným 
meracím rozsahom na príslušný účel použitia, o kto-
rého kalibrácii bol vydaný doklad. Kalibráciu takého-
to meradla môže vykonať len Slovenský metrologic-
ký ústav (SMÚ), Slovenská legálna metrológia, n. o. 
(SLM), akreditované kalibračné laboratórium, opráv-
nené osoby podľa osobitných predpisov a spôsobilé 
subjekty podľa osobitných predpisov.

● SMÚ a SLM môže so súhlasom úradu využiť na účely 
overenia výsledky skúšok vykonaných v zahraničí.

● Novela  zákon  o  metrológii  ustanovuje,  že  prvotné 
overenie  sa  vzťahuje  iba  na  novo  vyrobené  určené 
meradla a zabezpečuje ho výrobca alebo dovozca, a to 
u  SMÚ,  SLM  alebo  autorizovanej  osoby  na  výkon 
overovania určených meradiel. Podľa § 37 sa uzná-
va aj prvotné overenie vykonané v členskom štáte ak 
sú splnené podmienky, že meradlo je vyrobené alebo 
uvedené na trh podľa právnych predpisov Slovenskej 
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republiky, meradlo má platné schválenie typu, ak sa 
schválenie typu vyžaduje a v žiadosti o uznaní prvot-
ného overenia je uvedené vyhotovenie a tvar značky 
prvotného overenia nového meradla. Úrad vo vestní-
ku uvedie meno a sídlo laboratória, ktoré vykonalo 
prvotné overenie nového meradla, vyhotovenie a tvar 
značky prvotného overenia nového meradla a druhy 
meradiel, na ktoré sa uznanie prvotného overenia no-
vého meradla, vrátane ich bližšej špecifikácie.

● Ustanovuje sa, že meradlo na ktorom bola vykonaná 
oprava stráca platné overenie a musí byť pred začatím 
ďalšieho používania následne overené. Toto násled-
ne overenie už nezabezpečuje osoba, ktorá meradlo 
opravila, ale zabezpečuje si ho používateľ určeného 
meradla, a to formou písomnej objednávky podanej 
vykonávateľovi následného overenia určeného mera-
dla (SMÚ, SLM alebo autorizovanej osobe na výkon 
overovania určených meradiel).

● V prípade ak určené meradlo  je opravené na mies-
te  používania,  úrad  u  vybraných  druhov  určených 
meradiel môže povoliť ich používanie od vykonanej 
opravy do overenia. Tento čas môže byť maximálne 
30 dní. Takto opravené a používané určené meradlo 
musí  ten  kto  určené  meradlo  opraví  (to  znamená 
registrovaná osoba úradom na činnosť opravy urče-
ných  meradiel)  označiť  dočasnou  zabezpečovacou 
značkou opravára a používateľ určeného meradla si 
musí  najneskôr  do  troch  dní,  formou  písomnej  ob-
jednávky, objednať overenie určeného meradla, a to 
u SMÚ alebo SLM. Podmienka používania určeného 
meradla od opravy do overenia po dobu 30 dní je spl-
nená súbehom oboch vyššie uvedených skutočnosti, 
a to označenia určeného meradla dočasnou zabezpe-
čovacou  značkou  opravára  a  podaním  objednávky 
na overenie určeného meradla zo strany používateľa 
určeného meradla.

● Registrovaná  osoba  úradom  na  činnosť  opravy  ur-
čených meradiel už nemusí mať uzatvorenú zmluvu 
s  SMÚ  a  SLM  za  účelom  používania  dočasnej  za-
bezpečovacej  značky  opravára.  Povolenie  používať 
dočasnú zabezpečovaciu značky opravára opravárom 
je úradom povolené na základe prihlášky na registrá-
ciu a povolenie je uvedené v rozhodnutí o registrácii, 
kde je taktiež uvedený vzor dočasnej zabezpečovacej 
značky opravára.

● Používateľom určených meradiel sa  rozšírila povin-
nosť viesť evidenciu aj všetkých používaných ostat-
ných meradiel, ktoré sa používajú na merania podľa 
všeobecne záväzných právnych predpisov, ak na ta-
kéto merania nie sú ustanovené určené meradla. Ďalej 
sa zavádza povinnosť, že používateľ v evidencii me-
radiel musí uviesť jednoznačnú identifikáciu každého 
meradla  (určeného a ostatného),  a  to aj  s uvedením 
aj miesta  jeho  používania  a  dátumov  jeho  overenia 
alebo kalibrácie.

● Sprísňujú  sa  podmienky  pre  autorizované  osoby 
na  výkon  overovania  určených  meradiel  a  úradné-
ho merania.  Žiadateľ  o  autorizáciu musí  preukázať 
vlastníctvo k technickému vybaveniu, ktoré používa 
na svoj výkon. Od 1. marca 2018 sa ustanovuje po-
vinnosť pre autorizované osoby na výkon overovania 
určených meradiel byť akreditovaný Slovenskou ná-
rodnou akreditačnou službou podľa technickej normy 
STN EN  ISO/IEC 17025. Ďalej  na odborný výkon, 
ktorý  je  predmetom  autorizácie  musí  zamestnávať 
osoby,  ktoré majú  spôsobilosť  v  oblasti  metrológie 
podľa  zákona  o  metrológii  (doklad  o  spôsobilosti 
v oblasti metrológie, ktorý na základe vykonaných 
skúšok udeľuje SMÚ). Ďalej, žiadateľ o autorizáciu 
alebo autorizovaná osoba musí preukázať, že pri svo-
je  činnosti  používa  také  metódy,  ktorých  rozšírená 
štandardná neistota meranie nie  je väčšia ako  jedna 
tretina  najväčšej  dovolenej  chyby meradla  pri  ove
rení.

● V  procese  autorizácie  sa  doplňuje  ustanovenie,  že 
zmeny a doplnenie dokumentácie preukazujúcej spl-
nenie podmienok autorizácie  je  žiadateľ o autorizá-
ciu oprávnený predložiť najneskôr do dňa vykonania 
kontroly u žiadateľa o autorizáciu a že na dokumen-
táciu predloženú žiadateľom o autorizáciu neskôr sa 
neprihliada. Ďalej sa ustanovuje za akých podmienok 
úrad autorizáciu zmení, pozastaví alebo zruší.

● Ustanovuje  sa,  že  osoby,  ktoré  nie  sú  autorizované 
nesmú  vykonávať  ani  sprostredkovať  výkon  overe-
nia určeného meradla alebo výkon úradného meradla. 
Oproti tomu sa ustanovuje, že autorizovaná osoba nie 
je oprávnená vykonávať činnosť, na ktorú je autori-
zovaná, pre objednávateľa overenia určeného mera-
dla alebo žiadateľa o úradné meranie, voči ktorému 
má postavenie ovládanej osoby.

● V prípade  registrovaných osôb,  ktorých predmetom 
činnosti  je  oprava  alebo montáž  určených meradiel 
alebo  balenie,  alebo  dovoz  označených  spotrebiteľ-
ských  balení  došlo  k  precizovaní  nejednoznačných 
ustanovení, a to samotných podmienok a povinnos-
ti  registrovaných  osôb  ako  aj  za  akých  podmienok 
môže úrad registráciu zrušiť a čo je obsahom rozhod-
nutia o registrácii.

● V prípade metrologického dozoru sa doplnila kontro-
la používateľov ostaných meradiel, ktoré sa používa-
jú pri meraniach uskutočňovaných podľa všeobecne 
záväzný právny predpisov. Rozširujú sa správne de-
likty, za ktoré môže byť udelená pokuta a stanovuje 
sa rozsah pokút. Spresňuje sa za aký správny delikt 
môže  byť  uložená  bloková  pokuta  a  ustanovuje  sa 
možnosť kontrolného nákupu.

Ing.	Zbyněk	Schreier,	CSc.	
riaditeľ	odboru	metrológie	ÚNMS	SR
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Národná  rada  Slovenskej  republiky  na  svojej  12.  schôdzi 
dňa 1. februára 2017 schválila zákon č. 51/2017 Z. z., kto-
rým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z. z. o technických 
požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zá-
kon č. 264/1999 Z. z.“). Úrad pre normalizáciu, metrológiu 
a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) pra-
coval na základe vlastnej iniciatívy počas roku 2016 na prí-
prave  novely  zákona  č.  264/1999  Z.  z.,  ktorý  nadobudne 
účinnosť už 1. apríla 2017. 

Prijatím novely zákona č. 264/1999 Z. z. sa dosiahlo napl-
nenie očakávaných cieľov právnej úpravy, ktorými sú naprí-
klad:

a)  zosúladenie textu zákona č. 264/1999 Z. z. s Novým 
legislatívnym rámcom Európskej únie na výrobky, 
ktorý je tvorený nariadením Európskeho parlamentu 
a Rady  (ES)  č.  764/2008  z 9.  júla  2008,  ktorým  sa 
ustanovujú  postupy  týkajúce  sa  uplatňovania  urči-
tých vnútroštátnych technických pravidiel na výrob-
ky, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi uvedené 
na trh v inom členskom štáte, a ktorým sa zrušuje roz-
hodnutie č. 3052/95/ES, nariadením Európskeho par-
lamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, kto-
rým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu 
nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh 
a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 a roz-
hodnutím Európskeho parlamentu a Rady 768/2008/
ES z 9.  júla 2008 o  spoločnom rámci na uvádzanie 
výrobkov na trh a o zrušení rozhodnutia 93/468/EHS 
a vytvorenie rámcového zákona, ktorý obsahuje zá-
kladné princípy Nového legislatívneho rámca Európ-
skej únie pre podmienky Slovenskej republiky, kde 
sú zosúladené všetky spoločné požiadavky, zavedená 
terminológia  pre  oblasť  posudzovania  zhody  a  pra-
vidlá  v  oblasti  sprístupňovania  výrobkov  na  trhu. 
Prijatá novela zákona precizuje ustanovenia zákona 
o právach a povinnostiach hospodárskych subjektov, 
autorizácii, notifikácii, právach a povinnostiach auto-
rizovaných a notifikovaných osôb, značkách a ozna-
čení  CE,  postupoch  orgánov  dohľadu  a  postupoch 
pri výmene informácií medzi zainteresovanými stra-
nami,

b)  zosúladenie  zákona  č.  264/1999  Z.  z.  s nariadením 
Európskeho  parlamentu  a  Rady  (EÚ)  č.  1025/2012 
z  25.  októbra  2012  o  európskej  normalizácii,  kto-
rým  sa  menia  a  dopĺňajú  smernice  Rady  89/686/
EHS  a  93/15/EHS  a  smernice  Európskeho  parla-
mentu  a Rady 94/9/ES, 94/25/ES,  95/16/ES, 97/23/
ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES 
a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 
87/95/EHS  a  rozhodnutie  Európskeho  parlamentu 
a  Rady  č.  1673/2006/ES  a  s  princípmi  európskych 

ZMENY LEGISLATÍVY V OBLASTI SKÚŠOBNÍCTVA

normalizačných organizácií, v ktorých Slovenská re-
publika musí byť riadnym členom,

c)  spresnenie  povinnosti  predkladateľov  technických 
predpisov pri vnútrokomunitárnom pripomienko-
vom konaní podľa smernice Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou 
sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v ob-
lasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich 
sa  na  služby  informačnej  spoločnosti  (kodifikované 
znenie) (ďalej len „smernica (EÚ) č. 2015/1535“),

d)  zabezpečenie  implementácie  článkov  22  až  38  na-
riadenia  Európskeho  parlamentu  a  Rady  (EÚ) 
č. 2016/424 z 9. marca 2016 o lanovkových zariade-
niach  a  zrušení  smernice 2000/9/ES,  článkov 20  až 
36 nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady  (EÚ) 
č. 2016/425 z 9. marca 2016 o osobných ochranných 
prostriedkoch  a  o  zrušení  smernice  Rady  89/686/
EHS, článkov 19 až 35 nariadenia Európskeho par-
lamentu  a Rady  (EÚ)  č.  2016/426  z  9. marca 2016 
o spotrebičoch spaľujúcich plynné palivá a o zrušení 
smernice 2009/142/ES, ktoré sa uplatňujú od 21. ok-
tóbra 2016 a ustanovuje sa, že úrad je notifikujúcim 
orgánom  podľa  uvedených  predpisov  a  vykonáva 
autorizáciu podľa § 11 a notifikáciu podľa § zákona 
č. 264/1999 Z. z.

Aj naďalej je z pôsobnosti zákona č. 264/1999 Z. z. v oblasti 
posudzovania zhody úplne vylúčený  režim stavebných vý-
robkov, tak ako tomu bolo v minulosti.

Zákon  č.  264/1999  Z.  z.  v  znení  prijatej  novely  sa  aj  na-
ďalej  zaoberá  tromi  oblasťami,  ktorými  sú  posudzovanie 
zhody, výmena informácií o technických predpisoch medzi 
Slovenskou republikou a Európskou komisiou (vnútrokomu-
nitárne  pripomienkové  konanie)  a  technická  normalizácia, 
ktoré predstavujú harmonizované oblasti v rámci Európskej 
únie. Uvedené oblasti sa na európskej úrovni neustále vyví-
jajú a za ostatné obdobie došlo k podstatnej zmene európ-
skych  právnych  predpisov  pre  oblasť  technickej  normali-
zácie  a  sprístupňovania  určených  výrobkov  na  trhu,  ktoré 
v sebe zahŕňa aj problematiku posudzovania zhody. 

Prijatá novela zákona č. 264/1999 Z. z. prináša napríklad tie-
to zmeny:

–  doplnenie o nový § 8a, ktorým sa upravujú základné 
informačné  povinnosti  predkladateľov  technických 
predpisoch (zodpovedných orgánov) voči úradu pod-
ľa smernice (EÚ) č. 2015/1535, pričom napr. konkrét-
ne  lehoty  na  odloženie  prijatia  návrhu  technického 
predpisu a podrobnosti ohľadom sprievodných doku-
mentov sú uvedené vo vykonávacom nariadení vlády 
Slovenskej republiky o postupe, rozsahu a náležitos-
tiach poskytovania informácií o návrhu technického 
predpisu,  ktorý  nadobudne  účinnosť  1.  apríla  2017 
rovnako ako novela zákona č. 264/1999 Z. z.,
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– ustanovenie povinností výrobcu, splnomocneného 
zástupcu, dovozcu a distribútora pred uvedením urče-
ných výrobkov na trh ako aj počas sprístupňovania ur-
čených výrobkov na trhu. Povinnosti hospodárskych 
subjektov  v  plnej  miere  odzrkadľujú  ustanovenia 
prílohy I, kapitoly R2 rozhodnutia (ES) č. 768/2008, 
ktoré je legislatívnym rámcom pre tvorbu smerníc 
Európskej únie podľa Nového legislatívneho rámca, 
ktoré sa transponujú do slovenského právneho po-
riadku,

–  precizovanie § 11, pričom autorizáciou sa vyjadruje 
oficiálne  oprávnenie  na  výkon  posudzovania  zhody 
určených výrobkov, pri ktorých sa vyžaduje činnosť 
autorizovanej  osoby  alebo  notifikovanej  osoby. Ďa-
lej sa ustanovujú podmienky oprávnenia právnických 
osôb na posudzovanie zhody určených výrobkov. Žia-
dosť o autorizáciu môže podať len právnická osoba. 
Ukladá sa povinnosť žiadateľom o autorizáciu spĺňať 
tzv. minimálne požiadavky na autorizované a notifi-
kované osoby. Požiadavky  sú  v  súlade  s Prílohou  I 
kapitolou R4 rozhodnutia  (ES) č. 768/2008. V § 11 
ods. 4 sa ustanovuje šesť mesačná lehota na vydanie 
rozhodnutia o autorizácii, ktorá predstavuje osobitnú 
lehotu vo vzťahu k zákonu č. 71/1967 Z. z. o správ-
nom  konaní  (správny  poriadok)  v  znení  neskorších 
predpisov.  Táto  zmena  je  v  súlade  so  špecifickým 

postupom úradu v správnom konaní pri rozhodovaní 
o  autorizácii  žiadateľov  o  autorizáciu,  kde  prevero-
vanie spôsobilosti žiadateľa na výkon posudzovania 
zhody  je mnohokrát  zložité  a  vyžaduje  ustanovenie 
dlhšej lehoty na vykonanie kontroly plnenia pod-
mienok  autorizácie  priamo  u  žiadateľa  a  hlavne 
na možnosť prerušiť konanie o autorizácii za účelom 
odstránenia nezhôd zistených počas posudzovania pl-
nenia podmienok autorizácie, a tým následne na vy-
danie  rozhodnutia.  Taktiež  po  vydaní  rozhodnutia 
o  autorizácii  je  potrebné ustanoviť právomoc úradu 
rozhodnúť  o  pozastavení  alebo  zrušení  autorizácie 
z  vymedzených  dôvodov  s  cieľom  zabezpečiť  uvá-
dzanie bezpečných výrobkov na trh. V § 11 ods. 9 sa 
ustanovuje  čas  platnosti  autorizácie  na  maximálne 
päť rokov a v § 11 ods. 12 sa ustanovuje inštitút poza-
stavenia autorizácie. 

Úrad súčasne pri zachovaní doterajších princípov pripravuje 
nové všeobecne záväzné právne predpisy, ktorými bude na-
hradený a zrušený zákon č. 264/1999 Z. z., pričom ich legis-
latívny proces je plánovaný v roku 2017.

Mgr.	Veronika	Kalužská	
odbor	skúšobníctva	a	európskych	záležitostí	ÚNMS	SR
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Úvod

V súvislosti s celospoločenským rozvojom vznikla snaha vy-
užívať metódy a prostriedky, ktoré boli  tradične využívané 
v prírodných a technických vedách, aj spoločenskovedných 
disciplínach, a to najmä v ekonómii, psychológii, demografii 
a sociológii [1]. Problematika merania sa takto stáva pred-
metom  jej  praktického  využitia  v  metodológii  uvedených 
odborov 

Aj  keď  metrológovia  zvyknú  charakterizovať  metrológiu 
ako vedu o meraní, avšak podľa medzinárodného triedenia 
Science	of	measurement	veda o meraní pozostáva z týchto 
odborov:

● Theory of measurement – teória merania.
● Scientific Instrumentations – (vedecké)  prístrojové 

vybavenie, teda prístrojová technika.
● Metrology – the science of weights and measures – 

metrológia ako veda o váhach a mierach.
● Measurement and Automation – meranie a automa-

tizácia (meraní), t. j. meracie procesy a ich automati-
zácia. 

V takomto ponímaní metrológia je teda veda, ktorá spracú-
va metódy merania rôznych veličín (dĺžky, hmotnosti, času, 
elektrického odporu,  sily a pod.),  študuje chyby a neistoty 
výsledkov merania a zaoberá sa kalibráciou meracích prí-
strojov. 

Pokúsme  sa priblížiť  čo o  týchto odboroch vedy o meraní 
bolo publikované a vyslovené.

veličiny

Pre merateľné vlastnosti objektov sa vo fyzike zaužíval ná-
zov veličina, pričom tento pojem sa v priebehu historického 
vývoja  spresňoval.  Maxwell  definoval  veličinu  ako  súčin 
číselnej  hodnoty  veličiny  a  jej  jednotky  a meranie chápal 
ako  určovanie  počtu  jednotiek  meranej  veličiny.  Veličiny 
všeobecne rozdeľujeme na:

● veličiny extenzívne – veličiny množstva (kvantity). 
● veličiny intenzívne – veličiny stavové (kvality). 
● veličiny protenzívne – veličiny, ktoré trvalo plynú. 

METROLOGICKÉ OKIENKO – ČASť 1
MERANIE VS. METROLÓGIA

Ján	Bartl

Predslov

Mojím	prvým	pracoviskom	po	ukončení	vysokoškolského	štúdia	na	Prírodovedeckej	 fakulte	UK,	špecializácie	Fyzika	
vákuová	a	vysokofrekvenčná	bol	Ústav	teórie	merania	SAV,	ktorý	po	niekoľkých	zmenách	ako	Ústav	merania	a	meracej	
techniky	SAV	má	v	 súčasnosti	 názov	Ústav	merania	SAV,	 v	angličtine	 Institute	of	Measurement	Science	SAS.	Medzi	
metrológmi	prevláda	rozšírený	názor,	že	veda	o	meraní	je	iba	metrológia.	V	tomto	príspevku	sa	pokúsim	tento	názor	
priviesť	na	správnu	cestu.

Pre veličiny množstva (kvantity) platí axióm aditívnosti, čo 
znamená, že jednotlivé veľkosti možno spočítať (napr. dĺžku, 
hmotnosť). Ak za jednotkovú mieru zvolíme niektorú z veľ-
kostí tejto veličiny, ostatné veľkosti možno vyjadriť ako jej 
násobky alebo podiely. Týmto je určená aditívna empirická 
stupnica danej veličiny Pre veličiny intenzity – stavu (kva-
lity) aditívnosť neplatí. Experimentálne vieme určiť rovnosť 
dvoch stavov a vieme ich aj porovnávať (napr. teploty), ale 
veličina nebude aditívna, ale bude metrická [2], čo zname-
ná že každej dvojici vieme priradiť mieru (veľkosť) a aj ich 
rozdiel. Veličina protenzívna súvisí s tým, že k základným 
javom skúmaných vo fyzike patrí aj zmena polohy objektu 
vzhľadom na iné objekty. V súčasnosti jedinou protenzívnou 
veličinou, ktorú poznáme je čas, ktorý plynie neustále, rov-
nomerne a nezávisle od toho aké procesy v čase prebiehajú.

meranie

Podľa Encyclopædie Britannica  [3]  je meranie proces spá-
jania  čísel  s  fyzikálnymi  veličinami  a  javmi. Meranie  má 
zásadný význam v strojárstve, stavebníctva a ďalších tech-
nických  odboroch;  ale  aj  pre  takmer  všetky  každodenné 
činnosti. Z tohto dôvodu sú prvky, podmienky, obmedzenia 
a teoretické základy merania podrobne študované. Meranie 
môže byť vykonané aj bez akejkoľvek pomoci len ľudský-
mi zmyslami. V tomto prípade sa často nazývajú odhadmi. 
Meranie sa častejšie vykonáva pomocou nástrojov, ktorých 
zložitosť sa môže pohybovať od jednoduchých pravidiel pre 
meranie  dĺžok  až  po  vysoko  sofistikované  systémy určené 
na  detekciu  a  meranie  veličín  úplne  nad  možnosti  našich 
zmyslov, akým je napríklad meranie rádiových vĺn zo vzdia-
lenej hviezdy alebo magnetického momentu subatomárnej 
častice. 

Meranie začína s definíciou množstva, ktoré má byť merané, 
čo vždy zahŕňa porovnanie s nejakým známym množstvom 
rovnakého  druhu.  V  prípade,  že  objekt,  alebo  množstvo, 
ktoré sa meria nie je vhodný pre priame porovnanie, pre-
vedie sa (transformuje) do analogického meracieho signálu. 
Vzhľadom  k  tomu, meranie  vždy  zahŕňa  určitú  interakciu 
medzi objektom a pozorovateľom alebo nástrojom, dochádza 
vždy k výmene energie, ktorá, aj keď v bežných aplikáciách 
je zanedbateľná, môže znamenať zapojenie niekoľkých  ty-
pov meraní, a tým obmedziť presnosť.
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teória merania 

Teória merania je štúdia o tom, ako sa priradia čísla objektov 
a javov a ako uspokojujúco vyjadrujú druhy objektov, ktoré 
možno merať,  aké  rôzne  sú  vzťahy medzi  objektmi  a  jav-
mi navzájom a aký je problém chýb v procese merania [3]. 
Akákoľvek  všeobecná  teória  merania  sa musí  vyrovnávať 
s  tromi  základnými  problémami:  chyby;  reprezentácie,  čo 
súvisí s odôvodnením priradenia čísel; a jedinečnosť, aká je 
miera pochybnosti, ku ktorému druhu je vybraný postup je-
dine možný vzhľadom k objektu alebo javu. Existujú systé-
my axióm, alebo základných pravidiel a predpokladov, ktoré 
boli formulované ako základ pre teóriu merania. K niekto-
rým z najdôležitejších typov axióm [3] patrí axióm zorade-
nia (usporiadania), axióm rozšírenia, axióm rozdielov, axi-
óm skĺbenia a axióm geometrie. Axióm zoradenia vyžaduje, 
aby sa zabezpečilo, že poradie uloženia objektov priradením 
čísel je v rovnakom poradí aké sa dosiahlo v skutočnom po-
zorovaní alebo meraní. Axióm rozšírenia sa zaoberá zastú-
pením takých atribútov ako je napríklad doba trvania, dĺžky 
a hmotnosti, ktoré môžu byť kombinované alebo prepojené 
pre viac objektov vykazujúcich atribút. Axióm rozdielu ria-
di intervaly merania. Axióm postulátu skĺbenia znamená, že 
atribúty,  ktoré  nemožno merať  empiricky  (napríklad hlasi-
tosti,  inteligencia  alebo hlad) môžu byť merané pozorova-
ním  spôsobu  ich  rozmeru komponentu  a  zmien vo vzťahu 
k sebe navzájom. Axióm geometrie riadi reprezentáciu tva-
rovo zložitých atribútov podľa dvojíc čísel, strojnásobením 
čísel, alebo dokonca ntic čísel.

Problém chýb je jedným z hlavných problémov teórie mera-
nia. V jednej chvíli sa verilo, že chyby merania by nakoniec 
mohli  byť  odstránené  prostredníctvom  zjemnenia  vedec-
kých princípov a zariadení. Táto viera sa udržala u väčšiny 
vedcov, avšak takmer všetky fyzikálne merania publikova-
né v súčasnosti sú uvádzané nejakým údajom o obmedzení 
presnosti či pravdepodobnou mierou chyby. Medzi rôznymi 
typmi chýb, ktoré je potrebné vziať do úvahy, sú chyby po-
zorovania (medzi ktoré patria inštrumentálne chyby, osobné 
chyby, systematické chyby a náhodné chyby), chyby vzor-
kovania a priame a nepriame chyby  (v ktorých sa používa 
jedno chybné meranie pri výpočte ďalšieho merania). Teória 
merania  siaha  až  do  4. storočia  pred  naším  letopočtom, 
keď  bola  teória  veličín  vyvinutá  gréckym  matematikom 
Eudoxusom Cnidusandom Thaeatetusom obsiahnutá v diele 
„Euclid′s Elements“. Prvá systematická práca o chybách me-
rania bola publikovaná anglickým matematikom Thomasom 
Simpsonom v roku 1757, ale zásadné práce na teóriu chýb 
boli vykonané pomocou dvoch francúzskych astronómov 
v  18. storočia,  JosephLouis  Lagrangeom  a  PierreSimon 
Laplaceom.  K  prvému  pokusu  začleniť  teórie  merania 
v  sociálnych vedách došlo  tiež v 18.  storočí,  kedy  Jeremy 
Bentham,  britský  utilitárny  moralista,  sa  pokúšal  vytvoriť 
teóriu pre meranie hodnoty. Moderné axiomatické teórie 
merania boli uvedené v prácach dvoch nemeckých vedcov, 
Hermanna  von Helmholtza  a Otta Höldera.  Súčasné  práce 
na aplikáciu teórie merania na psychológiu a ekonomiku po-
chádzajú z veľkej časti z prác Oskara Morgensterna a Johna 
von Neumanna.

Vzhľadom  k  tomu,  že  väčšina  sociálnych  teórií  sú  špeku-
latívne,  pokusy  nadviazať  štandardné  meracie  postupy 
alebo techniky, pre ne sa stretli s obmedzeným úspechom. 
Niektoré  z  problémov  zapojených  do  sociálnych  meraní 
súvisia s nedostatkom všeobecne uznávaných teoretických 
rámcov,  a  tým  kvantifikovateľných  opatrení.  Ekonomika 
je  pravdepodobne  jediná  sociálna  veda,  ktorá má  najväčší 
úspech v prijímaní  teórie merania, predovšetkým preto,  že 
mnoho  ekonomických  premenných  (ako  je  cena  a  množ-
stvo), je možné ľahko a objektívne merať. Demografia tak-
tiež úspešne používa meracie techniky, a to najmä v oblasti 
tabuľky úmrtnosti.

Meranie má mnoho foriem, ktoré sa týkajú jednotlivých 
veličín. Pri meraní každej z nich môžeme používať viaceré 
meracie metódy, rôzne prístrojové vybavenie a rôzne mera-
cie postupy. Okrem toho meranie treba prispôsobiť danému 
účelu, meranému objektu a ďalším špecifickým požiadav-
kám, napríklad praktickosti, rýchlosti, hospodárnosti, atď. 
Každé meranie nám poskytuje informáciu o stave merané-
ho objektu alebo procese, ktorý v objekte prebieha. Tieto 
poznatky sa vyjadrujú pomocou číselných údajov, ktoré sú 
základom každej kvantitatívnej teórie. Ak chceme, aby teó-
rie charakterizovali realitu a zákony, ktorými sa táto teória 
riadi, musíme  už  vstupné  údaje,  s  ktorými  každá  kvanti-
tatívna teória pracuje, vhodným spôsobom usporiadať tak, 
aby matematické operácie s kvantitatívnymi údajmi mali 
empirický význam. To je ale už teoretický problém, ktorý 
sa týka samotného merania.

Teória merania rieši problémy spojené so zostavovaním 
stupníc fyzikálnych veličín tak, že pre každú veličinu stano-
ví vhodný axiomatický  systém, pomocou ktorého môžeme 
stanoviť, ktoré matematické úkony s nameranými hodnotami 
majú  empirický  význam  [4].  Je  potom  len  otázka  fyzikál-
neho experimentu ako realizovať stupnicu meranej veličiny. 
Z matematickej  teórie  množín môžeme  základný  problém 
teórie merania  formulovať  všeobecnejšie  aplikovaním ma-
tematického pojmu štruktúry. Pod štruktúrou rozumieme 
takú množinu prvkov, v ktorej  sú  ich vzájomné vzťahy  is-
tým  spôsobom  definované.  Matematická  štruktúra  je  de-
finovaná  pomocou  dvoch  množín:  množiny  prvkov  (napr. 
čísel)  a množiny  vzťahov  (napr. matematických  operácii). 
Príkladom  jednoduchého  vzťahu  je  vzťah  väčší  než XYZ. 
Podľa  tohto  vzťahu  možno  zaviesť  usporiadanie  prvkov. 
V teórii merania okrem matematických štruktúr zavádzame 
aj empirické štruktúry, ktorých prvkami sú jednotlivé porov-
nateľné vlastnosti a ktorých vzťahy určujeme pomocou ex-
perimentálnych úkonov, ako porovnávanie a meranie danej 
veličiny. V tomto ponímaní meranie chápeme ako priradenie 
vhodnej matematickej štruktúry k danej empirickej štruk-
túre. Meranie je teda rad úkonov alebo proces, pri ktorom 
hodnotu  meranej  veličiny  (t.  j.  matematický  obraz  určitej 
vlastnosti)  určujeme  tak,  že  meraný  objekt  porovnávame 
s prvkami empirickej štruktúry meranej veličiny dovtedy, až 
v nej nájdeme prvok experimentálne rovnocenný meranému 
objektu. Hodnota veličiny príslušná k tomuto rovnocennému 
prvku je potom nameraná hodnota meraného objektu. Podľa 
Helmholtza  [4],  [5] pod  teóriou merania  sa  rozumie  teória 
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stupníc jednotlivých veličín, avšak v metrologickom zmysle 
slovo meranie  znamená  určenie  hodnoty meranej  veličiny 
na danom objekte.

meracia technika 

Všeobecne  platí,  že  meracie  systémy  obsahujú  niekoľko 
funkčných prvkov. Jedným z prvkov, ktorý je nutné rozlišo-
vať je objekt a vnímať jeho rozmery alebo frekvenciu. Táto 
informácia je potom odovzdávaná v rámci celého systému 
cez fyzikálne signály. Ak je objekt sám aktívny, ako je naprí-
klad prietok vody, môže produkovať signál; v prípade pasív-
neho objektu musí vyvolať signál interakcia buď s energic-
kou sondou, ako je zdroj svetla, alebo RTG žiarenie, alebo 
nosným signálom. Na konci meracieho reťazca sa fyzikálny 
signál porovnáva  s  referenčným signálom známeho množ-
stva, ktoré bolo vynásobené alebo vydelené, aby vyhovovalo 
potrebnému rozsahu merania. Referenčný signál je odvodený 
z objektov známeho množstva v procese zvanom kalibrácia. 
Porovnanie môže byť analógový proces, v ktorom sú signály 
v kontinuálnom rozmere privedené k rovnosti. Proces alter-
natívneho porovnania je kvantizácia – sčítanie, to znamená, 
že sa signál delí na časti o rovnakej veľkosti o známej šírke 
a následne sa sčíta počet dielov.

Ďalšie  funkcie meracích  systémov majú  uľahčiť  základný 
postup opísaný vyššie. Zosilnením sa dosahuje, že fyzikál-
ny signál je dostatočne silný, aby boli uskutočnené merania. 
S cieľom znížiť degradáciu merania, postupujúceho cez me-
rací systém, môže byť signál prevedený do kódovanej alebo 
digitálnej  podoby.  Zväčšenie  meracieho  signálu,  bez  zvý-
šenia jeho výkonu, je často nevyhnutné, aby sa prispôsobil 
výstup z jedného prvku systému so vstupom druhého, ako to 
zodpovedá veľkosti odčítania s nárokmi napríklad na schop-
nosti ľudského oka.

Jedným  z  dôležitých  typov  merania  je  analýza  rezonancie 
alebo frekvencie a ich variácie v rámci fyzikálneho systé-
mu. Výpočet je ďalším dôležitým stupňom procesu merania, 
v ktorom sú meracie signály spracované matematicky, zvyčaj-
ne nejakou  formou analógového alebo digitálneho počítača. 
Počítače môžu tiež vykonávať kontrolné funkcie pri monito-
rovaní výkonu systému. Meracie systémy môžu tiež obsaho-
vať zariadenie na prenos signálov na veľké vzdialenosti (viď 
telemetria). Všetky meracie  systémy, dokonca aj  tie vysoko 
automatizované, zahŕňajú nejaký spôsob zobrazovania signá-
lu pre pozorovateľa. Vizuálne zobrazovacie systémy môžu ob-
sahovať kalibrovaný graf a ukazovateľ, integrovaný displej na 
katódovej trubici alebo digitálnom výstupe. Meracie systémy 
často obsahujú prvky pre nahrávanie. Bežný typ využíva pí-
sacie perá, ktoré zaznamenávajú meranie na pohyblivom gra-
fe. Elektrické rekordéry môžu zahŕňať spätnú väzbu čítacími 
zariadeniami pre väčšiu presnosť. Skutočná prevádzka mera-
cích prístrojov je ovplyvnená radom vonkajších a vnútorných 
faktorov. Medzi vonkajšími faktormi sú šum a interferencia, 
z ktorých obe majú tendenciu maskovať alebo skresliť signál 
merania. Medzi vnútorné faktory patria linearity, rozlíšenie, 
presnosť  a  správnosť,  ktoré  sú  všetky  charakteristické  pre 
daný nástroj alebo systém, a okrem toho dynamická citlivosť, 
drift a hysterézia, ktoré vznikajú v procese merania samovoľ-

ne. Všeobecná otázka chyby v meraní nastoľuje teda základnú 
tému teórie merania.

Meracie  prístroje  umožňujú  dôkladnejšie  skúmať  prírodné 
javy a ich zákonitosti. Meranie vykonané na jednom konci 
zemegule možno  reprodukovať  kdekoľvek  inde. Výsledky 
získané  meraním  vytvárajú  spoločný  jazyk,  ktorým  sa  dá 
dorozumievať na celom svete. Meranie sa postupne začalo 
chápať ako vyšší stupeň poznávania, ktorý umožňuje odvo-
lávať sa na minulosť a robiť prognózy do budúcnosti. Merací 
prístroj  už  nie  je  len  náhradou  nášho  pozorovania  našimi 
zmyslami, ale aj zdrojom nových poznatkov a pohľadov na 
okolitý  svet. Merací  prístroj  sa  stáva  vedeckou  pomôckou 
a tak len pomocou meracích prístrojov sa podarilo vniknúť 
do sveta elektriny a magnetizmu, do ríše atómov, ale aj do ta-
jov a zákutí ľudského tela. Dnes na meracie prístroje môže-
me pripájať automatické signalizačné alebo poplašné zaria-
denia a takto postupne prechádzame od meracích prístrojov 
k meracím systémom. Meracie prístroje sa stávajú zložkou 
regulačných zariadení a automatov vo výrobnom procese. 

Meracia technika v tomto ponímaní má význam súhrnu tech-
nických výrobkov slúžiacich na meracie účely. V meracom 
prístroji prebieha proces transformácie meranej veličiny na 
hodnotu indikovanú meradlom. Meracie prístroje sú teda po-
môckou na získanie nových skúseností a nových perspektív 
[5]. Kvantitatívny charakter takto získaných poznatkov dáva 
nášmu poznaniu vyššiu kvalitatívnu úroveň. Pri meraniach 
vo vedeckom výskume  ide v prvom rade o zisťovanie no-
vých javov a nových zákonitostí. Vedecké meranie sa líši od 
technického aj výberom tematiky merania, pretože ide o me-
ranie v dosiaľ neprebádanej oblasti. Meranie pre  technické 
účely vyžaduje dodržiavanie metrologických predpisov resp. 
noriem. Pri vedeckom meraní treba skúmať mernú interak-
ciu a deje v meracom procese s prihliadnutím na všetky 
možné vplyvy. Celý merací proces je potrebné presne fyzi-
kálne pripraviť a v priebehu merania kontrolovať. Príprava 
vedeckého merania je súčasťou vedeckého experimentu, a to 
na dvoch úrovniach. Na úrovni teórie, ktorá zdôvodňuje me-
rací proces (teória merania) a na úrovni teórie, ktorá má byť 
experimentálne potvrdená alebo vyvrátená (fyzikálna teória 
všeobecne).

metrológia 

Metrológia je veda o váhach a mierach. Metrológovia neskú-
majú  iba možnosti najvhodnejšej voľby základných  jedno-
tiek, ale aj možnosti voľby najvhodnejšej sústavy jednotiek, 
ktorá by bola teoreticky zdôvodnená, experimentálne čo naj-
jednoduchšie reprodukovateľná a praktická. Tieto požiadav-
ky bývajú často aj protichodné a preto kompromisné riešenia 
sa hľadajú v medzinárodných konvenciách [2], ktorou v sú-
časnosti je medzinárodne prijatý a vo väčšine štátov aj záväz-
ný systém Medzinárodnej sústavy jednotiek SI. Presnosť me-
racích prístrojov sa overuje v metrologických laboratóriách 
overovaním a kalibráciou (ciachovaním), pričom sa stanovu-
jú podmienky, pri ktorých merací prístroj pracuje so zaruče-
nou presnosťou. Teoretická stránka metrológie sa rozvíja iba 
v rozsahu potrebnom pre účely metrológie. Súčasne s rozvo-
jom formálnych vied, najmä matematiky a logiky, badať sna-
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hu „fyzikalizácie„ aj ostatných prírodných vied a zavádzať 
v nich nové veličiny podľa vzoru fyziky [2]. Tomuto účelu 
slúži veda o meraní nazývaná aj metronomika [4]. Z tohto 
hľadiska, veličiny ktorými sa zaoberá metrológia sú špeci-
fickým prípadom metronomických veličín. Ako  tvrdí autor 
publikácie [2] metronomika poskytuje všeobecnú teoretickú 
bázu pre ďalší rozvoj metrológie. Špeciálne problémy met-
rológie, ak majú právne zameranie (legislatíva) a orientujú 
sa na užívateľa, nespadajú do oblasti metronomiky. Do met-
ronomiky patrí iba tá časť metrologických problémov, ktoré 
majú charakter experimentálno – fyzikálny.

meracie procesy

Každé meranie sa zakladá na porovnávaní, pričom porovná-
vaným predmetom je meraný objekt a porovnávacím normá-
lom (etalónom) je nositeľ známej hodnoty meranej veličiny, 
ktorým je zhmotnená miera alebo merací prístroj. Výsledkom 
porovnania  je  zistenie  relácie  väčší,  rovnaký  alebo menší. 
Meranie sa končí zistením vzťahu rovnosti, ktorý sa konšta-
tujeme pri meracích prístrojoch automaticky. Objektívnosť 
merania vyžaduje, aby opakované meranie za rovnakých pod-
mienok viedlo k rovnakým výsledkom. Každé porovnávanie 
pri meraní sa musí opierať o empirický zákon. K základným 
podmienkam pri meraní patrí stálosť používaných mier, ktorá 
má byť fyzikálne zaručená aspoň v takom rozsahu v akom to 
účel merania vyžaduje. Transformácia (prevod) fyzikálnych 
veličín sa riadi fyzikálnymi zákonmi. Fyzikálny zákon, ktorý 
určuje závislosť meranej veličiny od prvej transformovanej 
veličiny sa nazýva meracím princípom. Súhrn jednotlivých 
fyzikálnych dejov prebiehajúcich pri meraní nazývame me-
racím  procesom.  Spôsob,  akým pri meraní  uskutočňujeme 
porovnávanie, nazývame meracou metódou. Meracia metóda 
prihliada k chybám, ktoré môžu vzniknúť pri meraní a musí 
odmietnuť také postupy, ktoré by nemohli zaručiť požadova-
nú presnosť a spoľahlivosť výsledku merania. 

Meracie metódy podľa spôsobu porovnávania poznáme:

● Komparačné metódy, kde meraná aj porovnávaná 
veličina je rovnakého druhu.

● substitučné metódy, pri ktorých sa meraný objekt 
nahrádza porovnávacím normálom (etalónom).

● Kompenzačné metódy,  u  ktorých  je  pôsobenie  po-
rovnávacej  veličiny  opačného  charakteru  ako  pôso-
benie meranej  veličiny,  takže  v  prípade  rovnosti  sa 
ich účinok ruší.

● Nulové metódy. Pri nulovej metóde sa rovnosť mera-
nej a porovnávacej veličiny indikuje nulovou výchyl-
kou. 

Rozvoj automatizácie výroby vyžaduje aj automatizáciu me-
racieho procesu. Metronomika je pritom mostom medzi teó-
riou a experimentom. Metrológia dbá na realizáciu systémov 
veličín a ich jednotiek na báze fyziky. Meracia technika sa 
stará o realizáciu porovnávacích systémov používaných pri 
meraní cez meracie prístroje až po automatizované meracie 
systémy.
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tým, čo väčšina metrológov vyhlasuje za vedu o meraní a zá-
roveň upozorniť aj na to, že doteraz významným slovenským 
odborníkom na všeobecnú teóriu merania bol RNDr. Imrich 
Staríček, aj keď v súčasnosti máme niekoľko významných 
odborníkov svetového významu v oblasti spracovania vý-
sledkov meraní a vyhodnocovania neistôt.

Stojí za zmienku, že v súčasnosti na Slovensku je niekoľko 
fakúlt na Technických univerzitách, ktoré sú oprávnené za-
bezpečovať doktorandské štúdium v odbore 5.2.24 Meracia 
technika,  ale  v  súčasnosti  len  jedna  fakulta  SjF  STU  na 
Ústave  automatizácie,  merania  a  aplikovanej  informatiky 
v Bratislave je oprávnená udeliť titul PhD. v študijnom od-
bore doktorandského štúdia 5.2.55 Metrológia.

Záver

Z nami vykonaného rozboru sme dospeli k záveru, že met-
rológia so svojou dokonale prepracovanou štruktúrou a defi-
novanou oblasťou pôsobnosti, je najvýznamnejšou zložkou 
Vedy o meraní – Science of measurement. Autor príspevok 
predkladá ako námet do diskusie na uvedenú tému.
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Ústav	merania	SAV	
Dúbravská	cesta	9	
841	04	Bratislava
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Téma pre svetový deň metrológie 2017 je Meranie v oblas-
ti dopravy. Táto téma bola zvolená, nakoľko práve doprava 
plní kľúčovú úlohu v modernom svete. Nejde len o premiest-
ňovanie nás samotných, ale taktiež o dopravu jedla, obleče-
nia a iných tovarov, ktoré používame a spoliehame sa na ne, 
ale v neposlednom rade ide aj o dopravu surovín, z ktorých 
sú  vyrobené.  Zabezpečenie  dopravy  bezpečne,  efektívne 
a s minimálnym environmentálnym dopadom vyžaduje ob-
divuhodný rozsah realizovaných meraní. 

Národné metrologické inštitúcie na celom svete kontinuálne 
zvyšujú úroveň merania ako vedy rozvíjaním a overovaním 
nových  meracích  techník  na  akejkoľvek  úrovni,  ktorá  je 
k tomu potrebná. Dosiahnuté pokroky následne plnia roz-
hodujúcu úlohu pri tvorbe nových riešení v oblasti dopravy, 
pričom sa jedná o také inovácie, ako sú vodíkové palivové 
články, elektrické vozidlá alebo nová generácia efektívnych 
prúdových  lietadiel.  S  cieľom  zabezpečenia  spoľahlivosti 
výsledkov meraní na svetovej úrovni sa jednotlivé národ-
né  metrologické  inštitúcie  zúčastňujú  na  porovnávacích 
meraniach koordinovaných Medzinárodným	 úradom	 pre	
váhy	 a	miery	 (BIPM). BIPM  tiež  poskytuje  fórum  pre  jej 
členské  štáty  na  adresovanie  nových  výziev  na  merania. 
Medzinárodná	organizácia	pre	legálnu	metrológiu	(OIML) 
vytvára medzinárodné  odporúčania,  ktorých  cieľom  je  zo-
súladenie a harmonizácia požiadaviek v rôznych oblastiach 
vo svete vrátane dopravy. 

Svetový deň metrológie je dňom uznania a ocenenia príspev-
kov ľudí pracujúcich v medzivládnych a národných organi-
záciách v prospech všetkých ľudí počas celého roka.

Ďalšie informácie vrátane príhovoru riaditeľa, poster a zo
znam akcií je dostupný na stránke:

www.worldmetrologyday.org

Poznámky:
Svetový	deň	metrológie	je	každoročná	udalosť,	počas	ktorej	
viac	ako	80	krajín	oslavuje	vplyv	merania	na	náš	každoden-
ný	život.
Tento	dátum	bol	zvolený	na	pripomenutie	podpisu	Metrickej	
konvencie	dňa	20.	mája	1875,	začiatku	formálnej	medziná-
rodnej	spolupráce	v	oblasti	metrológie.	Každý	rok	prípravu	
a	oslavu	tohto	dňa	spoločne	organizujú	Medzinárodný	úrad	
pre	váhy	a	miery	(BIPM)	a	Medzinárodná	organizácia	pre	

legálnu	metrológiu	(OIML)	s	účasťou	národných	organizácií	
zodpovedných	za	metrológiu.

Medzinárodná	metrologická	komunita,	ktorá	sa	usiluje	o	to,	
aby	sa	dali	presné	merania	vykonať	na	celom	svete,	sa	snaží	
o	zvýšenie	povedomia	o	každoročnom	Svetovom	dni	metroló-
gie	prostredníctvom	posterovej	kampane	a	webovej	stránky.	
Predchádzajúci	 témy	 zahŕňali	 napríklad	 také	 námety	 ako	
meranie	pre	globálnu	energetickú	výzvu,	pre	bezpečnosť,	pre	
inovácie	 a	merania	 v	 oblasti	 športu,	 životného	 prostredia,	
medicíny	a	obchodu.

Informácie o BIPM

Podpis	 Metrickej	 konvencie	 v	 roku	 1875	 vytvoril	 BIPM	
a	prvýkrát	formalizoval	medzinárodnú	spoluprácu	v	oblasti	
metrológie.	Konvencia	založila	Medzinárodný	úrad	pre	váhy	
a	miery	a	položila	základy	pre	celosvetovú	jednotnosť	mera-
nia	vo	všetkých	aspektoch	nášho	snaženia,	historicky	so	za-
meraním	na	pomoc	priemyslu	a	obchodu,	ale	dnes	je	rovna-
ko	dôležité,	ako	budeme	riešiť	veľké	výzvy	21.	storočia,	ako	
je	napríklad	zmena	klímy,	 zdravie	a	energia.	Vo	vybranom	
súbore	fyzikálnych	a	chemických	veličín	BIPM	vykonáva	ve-
deckú	prácu	na	najvyššej	úrovni.	BIPM	je	centrom	celosve-
tovej	siete	národných	metrologických	ústavov	(NMI),	ktoré	
pokračujú	v	realizácii	a	rozširovaní	reťazca	nadväznosti	na	
SI	do	národných	akreditovaných	laboratórií	a	do	priemyslu.

Informácie o OIML

V	roku	1955	bola	 založená	Medzinárodná	organizácia	pre	
legálnu	metrológiu	(OIML)	ako	medzivládna	zmluvná	orga-
nizácia	s	cieľom	podporovať	globálnu	harmonizáciu	postu-
pov	v	 legálnej	metrológii,	 spolu	s	Medzinárodným	úradom	
pre	legálnu	metrológiou	(BIML)	ako	sekretariátom	a	sídlom	
OIML.	 Od	 tej	 doby	 OIML	 vyvinula	 celosvetovú	 technickú	
štruktúru,	ktorej	primárnym	cieľom	je	harmonizovať	predpi-
sy	a	postupy	metrologickej	kontroly,	ktoré	vykonávajú	národ-
né	metrologické	služby	alebo	iné	poverené	organizácie.

Ing.	Michal	Slezák	
Ing.	Erika	Kraslanová		

odbor	metrológie	ÚNMS	SR	
preložené	z	http://	

www.worldmetrologyday.org/press_release.html

(Preklad neposúdili autori projektu WMD)

SVETOVÝ DEŇ METROLÓGIE

– 20. MÁj –

20.	máj	je	Svetový	deň	metrológie,	pripomínajúci	výročie	podpísania	Metrickej	konvencie	z	roku	1875,		
ktorá	poskytuje	základ	pre	celosvetový	jednotný	merací	systém,	o	ktorý	sa	opierajú	vedecké	objavy	a	inovácie,	

priemyselná	výroba	a	medzinárodný	obchod,	ako	aj	zlepšenia	kvality	života		
a	ochrana	globálneho	životného	prostredia.



12 eMetrológia	a	skúšobníctvo	1/2017

InformácIe

1 Úvod

Autorizované  osoby  (ďalej  len  „AO“)  podľa  §  24  zákona 
č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o metrológii“)  predkladajú  správy  o  svojej  činnosti Úradu 
pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ďalej  len 
„ÚNMS  SR“).  Na  predloženie  správy  ich  vyzýva  ÚNMS 
SR, ktorý tiež určí osnovu správy a termín jej predloženia. 
Na predloženie správy o činnosti za rok 2016 bolo vyzva-
ných celkove 78 AO podľa  zoznamu AO k 30. 11. 2016. 
Z uvedeného počtu AO bolo 11 autorizovaných na výkon 
úradného merania a 67 na výkon overovania určených me-
radiel.

2 Osnova správy o činnosti za rok 2016

Podľa osnovy ÚNMS SR mali správy o činnosti AO obsa-
hovať:

● všeobecné údaje o AO (obchodné meno, sídlo, resp. 
miesto  podnikania,  právna  forma  a  niektoré  ďalšie 
údaje),

● činnosť, ktorá je predmetom autorizácie (druh overo-
vaných meradiel , resp. druh úradného merania),

● personálne údaje (štatutárny zástupca, zodpovedný 
zástupca autorizovanej osoby, počet pracovníkov vy-
konávajúcich autorizovanú činnosť),

● prehľad výkonov za rok 2016, 

● prehľad kontrol za rok 2016 (počet a výsledky kon-
trol vykonaných Slovenským metrologickým inšpek-
torátom (ďalej len „SMI“), počet a výsledky dohľa-
dov vykonaných Slovenskou národnou akreditačnou 
službou (ďalej len „SNAS“), počet a výsledky iných 
kontrol (interné audity, kontroly, atď.)),

● prehľad účasti na porovnávacích meraniach (organi-
zátor porovnávacieho merania, predmet porovnáva-
cieho merania, dátum porovnávacieho merania, vý-
sledok porovnávacieho merania),

● prehľad  zmien od 1.  1.  2016  (zmeny v  technickom 
vybavení, v dokumentácii systému práce, v pra-
covných postupoch, personálne zmeny, priestorové 
zmeny, zmeny rozsahu autorizácie, zmeny rozsahu 
akreditácie), tri prílohy k správe o činnosti (aktuálny 
vzor pečiatky/plomby, aktuálny vzor vydávaných do-
kladov – len v prípade zmien po 1. 1. 2016, aktuálny 
cenník metrologických výkonov – informačný údaj),

● správu predkladá (meno, podpis, funkcia, dátum, pe-
čiatka).

3  správy o činnosti

Správu v požadovanom termíne do 31. 1. 2017 dodalo ÚNMS 
SR 77 vyzvaných AO. Všetky správy poskytujú údaje v sú-
lade s osnovou. 

4  Výkony v rámci úradného merania

Podľa poskytnutých údajov z oblasti výkonu úradného me-
rania vykonali AO v roku 2016 celkove 141 035 meraní (vý-
konov). Z uvedeného počtu meraní 140 201 tvorilo meranie 
hmotnosti  a  zaťaženia  náprav  cestných  vozidiel.  Celkový 
počet meraní oproti predchádzajúcemu roku stúpol o 17 931. 
Prehľad  činnosti  osôb  autorizovaných  na  výkon  úradného 
merania za rok 2016 a na porovnanie aj za rok 2015 je uve-
dený v tabuľke 1. 

5  výkony v rámci overovania určených meradiel

Podľa údajov poskytnutých AO na výkon overovania urče-
ných meradiel tieto v roku 2016 overili celkove 1 157 009 
meradiel, čo je pokles oproti roku 2015 o  217 356 meradiel. 
Tento pokles bol spôsobený hlavne menším počtom overe-
ných  meračov  pretečeného  množstva  vody  a  plynomerov. 
Prehľad činnosti osôb autorizovaných na výkon overovania 
určených meradiel  za  rok  2016  a  na  porovnanie  aj  za  rok 
2015 je uvedený v tabuľke 2.

6  Kontroly, dohľad a porovnávacie merania

Podľa údajov poskytnutých AO vykonal SMI v  roku 2016 
pri AO 7 kontrol na výkon úradného merania a 21 kontrol 
na výkon overovania určených meradiel. Celkove  je  to 28 
kontrol vykonaných v rámci metrologického dozoru vykoná-
vaného SMI. V porovnaní s rokom 2015 klesol počet kontrol 
o 5. 

AO v správach o činnosti vykázali 61 účastí na porovnáva-
cích meraniach, z toho AO na overovanie určených meradiel 
59 účastí a AO na úradné meranie 2 účasti, čo znamená ná-
rast  oproti  predchádzajúceho  roku. V  roku  2016  vykonala 
SNAS u akreditovaných AO 13 dohľadov, resp. reakreditácií 
či iných druhov činností v rámci akreditácie kalibračných la-
boratórií, čo je na úrovni predchádzajúceho roku. 

7 prehľad správneho konania v rámci autorizácie 

Nakoľko  s  činnosťou AO  súvisí  aj  správne  konanie  vyko-
návané ÚNMS SR, v tabuľke 3 je uvedený stručný prehľad 
správneho konania za roky 2015 a 2016. 

SPRÁVA O ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSôB 
ZA ROK 2016
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tab. 1 – prehľad činnosti aO na výkon úradného merania za roky 2015 a 2016

druh úradného merania
počet výkonov počet pracovníkov1)

2015 2016 2015 2016

Hmotnosť a zaťaženie náprav cestných vozidiel  120 614 140 201 54 57

Veličiny ionizujúceho žiarenia  1 845 128 7 6

Spotreba paliva cestných motorových vozidiel 569 651 11 8

Umelé osvetlenie 76 55 1 1

spolu 123 104 141 035 73 72
1)  Ide len o pracovníkov vykonávajúcich činnosť, ktorá je predmetom autorizácie.

tab. 3 – prehľad vydaných rozhodnutí únMs sr v oblasti autorizácie  
podľa zákona o metrológii za roky 2015 a 2016

typ rozhodnutia
počet

2015 2016

Nové rozhodnutie o autorizácii   6   6

Zmena rozhodnutia (rozšírenie, predĺženie, iné zmeny) 20 32

Zrušenie, pozastavenie a zamietnutie autorizácie   1   5

spolu 27 43

tab. 2 – prehľad činnosti aO na výkon overovania určených meradiel za roky 2015 a 2016

druh overovaných meradiel/odbor merania
počet výkonov počet pracovníkov1)

2015 2016 2015 2016

Merače pretečeného množstva vody a merače tepla 1 143 691 997 038 141 137

Plynomery 125 856 50 195 63 49

Elektromery, meracie transformátory prúdu a napätia 59 236 61 842  22  26

Záznamové zariadenia v cestnej doprave 32 506 32 862 156 164

Stacionárne nádrže  24 0 0 2

Meradlá tlaku 8 261 9 444 9 13

Akustika  619 1 221 5 5

Fyzikálne veličiny 3 637 3 908 13 11

Chemické zloženie plynov  535 499 5 5

spolu 1 374 365 1 157 009 418 412
1)   Ide len o pracovníkov vykonávajúcich činnosť, ktorá je predmetom autorizácie.

Ing.	Ľudovít	Bahurinský,		
Ing.	Jozef	Tomko,		

odbor	metrológie	ÚNMS	SR	
ludovit.bahurinsky@normoff.gov.sk	

jozef.tomko@normoff.gov.sk



14 eMetrológia	a	skúšobníctvo	1/2017

InformácIe

INFORMÁCIA O PROGRAME ROZVOjA METROLÓGIE  
ZA ROK 2016

Program rozvoja skúšobníctva, technickej normalizá-
cie a metrológie (ďalej len “RSTNaM“) je programom 
Úradu pre  normalizáciu, metrológiu  a  skúšobníctva 
Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“) a vy-
chádza z potrieb vyplývajúcich z analýzy vývojových 
trendov, z pripravovaných regulatívov, z potrieb praxe 
a aplikovania najlepších skúseností, opierajúc sa pri 
tom o legislatívny proces EÚ, z návrhov národných 
politík, z koncepcií rozvoja, ďalej z medzinárodných 
dokumentov a zo správ metrologických organizácii, 
zo systému posudzovania zhody v regulovanej ob-
lasti, systému metrologickej kontroly, zo zabezpečo-
vania činnosti autorizovaných a notifikovaných osôb 
podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požia-
davkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov  ako  aj  zo  zabezpečovania  činnosti  met-
rologických  organizácii  podľa  zákona  č.  142/2000 
Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, zo zabezpe-
čenia  koordinácie  jednotného  postupu AO/NO/MO 
a z koncepcie rozvoja výskumu a vývoja.

V roku 2016 odbor metrológie úradu vypísal na  in-
ternetovej stránke ÚNMS SR úlohy, ktoré vyplynuli 
z jeho kompetencií, politík a koncepcií uvedených 
vo všeobecných ustanoveniach a ktoré svojimi vlast-
nými  kapacitami  nedokáže  realizovať.  Išlo  o  úlohy 
z oblasti medzinárodnej spolupráce a metodík. 

V rámci úloh z oblasti mEdZINÁRodNEj 
spolupRÁCE sa plánovala podpora činnosť 
technického výboru TC 4 OIML (Etalóny a kalib-

račné a overovacie zariadenia). Aktívna podpora čin-
nosti mala zabezpečiť zvýšenie aktivity TC4,  skva-
litnenie výstupov z jeho činnosti motiváciou členov 
TC4  a  externých  odborníkov  so  zameraním  na  ich 
odborný potenciál. Na základe zrušenia plánovaného 
medzinárodného zasadnutia TC4 v roku 2016 si rie-
šiteľ úlohy nenárokoval vyplatiť finančnú čiastku ur-
čenú na realizáciu úlohy rozvoja metrológie, nakoľko 
ostatné náklady spojené s realizáciou úlohy rozvoja 
metrológie boli minimálne.

V rámci úloh z oblasti MetOdiKy sa vypracova-
lo 5 metodík „Metrologická kontrola tachografov 
v cestnej doprave“, „Metrologická kontrola nein-
vazívnych tlakomerov krvi“, „Metodika na inter-
pretáciu výsledkov merania v dôkazovom konaní“, 
„Metodika maticovej interpretácie šírenia neistôt pri 
realizácii teplotnej stupnice ITS-90“ a „Metodika – 
súhrn legislatívnych pravidiel pre určené meradlá 
a návrh na ich aktualizáciu“ a 2 príručky: „Príručka 
pre metrológov v priemyselnej praxi – školiace ma-
teriály“ a „Príručka pre používateľov meradiel prie-
toku a pretečeného množstva kvapalín“. 

Pri vyhodnocovaní plnenia úloh rozvoja za odbor 
metro lógie pre rok 2016 sa postupovalo v zmysle jed-
notlivých platných zmlúv medzi úradom a zhotovi-
teľmi a podľa Metodického usmernenia RSTNaM.

Ing.	Erika	Kraslanová	
odbor	metrológie,	ÚNMS	SR	

erika.kraslanova@normoff.gov.sk
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Názov témy: návrh metód skúšania určených meradiel protokolárne odobratých slovenským metrologickým 
inšpektorátom.

Názov témy anglicky: The proposal of the testing methods for measuring instruments officially taken over by the Slovak 
Metrological Inspectorate.

Vedúci práce: doc. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.

Fakulta: Strojnícka fakulta

Garantujúce 
pracovisko:

Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky – SjF

Max. počet študentov: –

akademický rok: 2017/2018

anotácia: Témou práce je návrh metód skúšania vybraných druhov určených meradiel protokolárne odobratých 
Slovenským metrologickým inšpektorátom v zmysle § 33 ods. 4 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Súčasná platná metrologická 
legislatíva v SR a ani  súvisiace metrologické predpisy bližšie nešpecifikujú podrobnosti  týkajúce 
sa  spôsobu  skúšania  a  skúšky  protokolárne  odobratých  určených  meradiel  nie  sú  dostatočne 
zdokumentované.  Cieľom  práce  je  navrhnúť  v  súlade  s  platnou  metrologickou  legislatívou 
a metrologickými predpismi možné metódy a postupy skúšania protokolárne odobratých určených 
meradiel  Slovenským metrologickým  inšpektorátom,  a  to  vzhľadom  k  jeho  reálnym  technickým 
možnostiam a podmienkam. Následne sa na základe podrobnej analýzy navrhnutých metód skúšania 
odobratých  určených meradiel  zistí  ich  správnosť  a  relevancia. Výsledky  dizertačnej  práce  budú 
priamo aplikovateľné pre výkon metrologického dozoru a v budúcnosti môžu slúžiť ako podklad 
pre nové legislatívne predpisy v oblasti metrológie so zameraním na výkon metrologického dozoru.

anotácia anglicky: The theme of the work is to design methods of examination of selected measuring instruments taken 
over by the Slovak Metrological Inspectorate according to the Act no. 142/2000 Coll. on Metrology. 
Currently applicable measures approved in the Slovak Republic and not related to metrological rules 
do not specify details relating to the method of testing of these instruments. The aim of this work is 
to design in accordance with current metrology legislation and metrological regulation methods and 
procedures of testing protocol taken legal measuring instruments Slovak Metrological Inspectorate, 
given  to  the  actual  technical  feasibility  and  conditions.  Subsequently,  a  detailed  analysis  of  the 
proposed test methods procured legal measuring instruments determines its accuracy and relevance. 
The  results of dissertation will be directly  applicable  to  exercise metrological  supervision and  in 
the future may serve as a basis for new legal regulations in the field of metrology, focusing on the 
performance of metrological supervision.

TÉMY DIZERTAČNÝCH PRÁC PRE AKADEMICKÝ ROK 2017/2018
V ŠTUDIjNOM ODBORE 5.2.55 METROLÓGIA

Podľa § 54 odsek 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje strojnícka 
fakulta stu v Bratislave pre  akademický  rok  2017/2018  témy  dizertačných  prác  v  akreditovanom  študijnom programe 
5.2.55 Metrológia.

Zoznam tém dizertačných prác pre akademický rok 2017/2018 bude uverejnený aj na adrese is.stuba.sk 

Prihlasuje sa na tému uvedenú v zozname tém dizertačných prác pre akademický rok 2017/2018. Bližšie informácie o kon-
krétnej téme dizertačnej práce môže poskytnúť školiteľ na danom pracovisku. S témou dizertačnej práce sú viazané tematické 
okruhy zamerania prijímacej skúšky.

Uchádzač sa prihlasuje elektronicky (elektronickú prihlášku nájdete na adrese http://is.stuba.sk )
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Názov témy: Nové metódy skúšania v procese posudzovania zhody meradiel

Názov témy anglicky: New test methods in the process of conformity assessment of measuring instruments

Vedúci práce: doc. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.

Fakulta: Strojnícka fakulta

Garantujúce pracovisko: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky – SjF

Max. počet študentov: –

akademický rok: 2017/2018

anotácia: Práca predpokladá vývoj a zavedenie nových metód skúšania pre posudzovanie zhody pre vybrané 
druhy meradiel. V rámci práce je potrebné vypracovať metodiku spracovania nameraných údajov 
vrátane vyhodnotenia  neistôt merania. Následne  je  potrebné nájsť  vhodné  spôsoby posúdenia 
výsledkov merania pre proces rozhodovania potrebného na vyhlásenie zhody.

anotácia anglicky: The work  requires  the  development  and  introduction  of  new  testing methods  for  conformity 
assessment for selected types of measuring instruments. As part of  the work it  is necessary to 
develop a methodology for evaluation of measured data, including the evaluation of measurement 
uncertainties. Consequently, it is necessary to find appropriate ways of assessing the results of 
measurements for decision making process necessary to declare conformity.

Názov témy: vypracovanie metodiky merania pre kalibráciu etalónových snímačov teploty použitím 
trojného bodu vody v laboratóriu.

Názov témy anglicky: Development of a methodology for calibration of standard resistance thermometers using the 
triple point of water in a laboratory.

Vedúci práce: doc. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.

Fakulta: Strojnícka fakulta

Garantujúce pracovisko: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky – SjF

Max. počet študentov: –

akademický rok: 2017/2018

anotácia: Využívanie trojných bodov vody v podmienkach kalibračných laboratórií nie je bežnou praxou. 
Cieľom je navrhnúť vhodnú metodiku pre laboratórium sekundárnej etalonáže v rámci Slovensku 
na  používanie  trojných  bodov  vody  pri  priebežnej  kontrole  snímačov  teploty  podľa  ITS90 
s cieľom znížiť neistoty merania pri kalibrácii meradiel teploty. Priebežnou kontrolou v trojnom 
bode vody sa súčasne zabezpečí aj požiadavka na internú kontrolu meradla podľa EN ISO 17025, 
ako aj odstránenie vplyvu z dlhodobej stability etalónového snímača teploty.

anotácia anglicky: Use of the triple point of water under the conditions of calibration laboratories is not common 
practice. The objective is to propose an appropriate methodology for secondary laboratory in 
Slovakia to use the triple point of water for the check standard resistance thermometers according 
to  the  ITS90,  in  order  to  reduce  measurement  uncertainty  for  calibration  of  thermometers. 
Continuous check at the triple point of water ensures a requirement for internal controls of the 
instrument in accordance with the norm EN ISO 17025, as well as to remove the effects of long
term stability etalon sensor temperature.

Názov témy: Vyhodnotenie neistôt pri kalibrácii meracích prístrojov
Názov témy anglicky: Evaluation of uncertainties in the calibration of measuring instruments

Vedúci práce: prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc.

Fakulta: Strojnícka fakulta

Garantujúce pracovisko: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky – SjF
Max. počet študentov: –

akademický rok: 2017/2018
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anotácia: Stanovenie  neistôt  kalibračných  kriviek meracích  prístrojov  je  v  súčasnosti  aktuálnou  úlohou 
v  súvislosti  s  rozvojom  teórie  neistôt.  Je  treba  navrhnúť  korektné  metódy  vyhodnotenia 
kalibračných kriviek na báze štatistických metód, urobiť ich klasifikáciu a aplikovať na konkrétne 
dáta kalibrácie.

anotácia anglicky: Determination of the uncertainty of the calibration curves measuring devices is currently topical 
issue in connection with the development of the theory of uncertainty. It is fair to propose methods 
for evaluating calibration curves based on statistical methods, making them a classification applied 
to a specific calibration data.

Názov témy: využití výsledků evropského koordinovaného metrologického výzkumu pro rozvoj 
národního metrologického systému v Čr a sr

Názov témy anglicky: Application of the results from the common European coordinated research into the development 
of the national metrology systems of the Czech and Slovak Republic

Vedúci práce: doc. RNDr. Jiří Tesař, PhD.

Fakulta: Strojnícka fakulta

Garantujúce pracovisko: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky – SjF

Max. počet študentov: –

akademický rok: 2017/2018

anotácia: Společný  koordinovaný  evropský  výzkum v  oblasti metrologie  je  jedním  z  nejvýznamnějších 
a nejvýraznějších prvků v Evropské metrologii v posledním období. Zároveň má významné přímé 
i  nepřímé  dopady  na  národní metrologické  systémy  jednotlivých  členských  států  EU  a  jejich 
rozvoj. Cílem doktorské práce bude podrobně zmapovat zapojení České republiky a Slovenské 
republiky  do  koordinovaného  evropského metrologického  výzkumu  od  jeho  počátků  v  rámci 
6. RP (iMERA+) přes 7. RP (EMRP) až po současný program v rámci H2020 (EMPIR), porovnat 
odlišný strategický přístup obou zemí a jejich národních metrologických institutů (ČMI a SMÚ) 
a podrobně popsat dosažené výsledky a přínosy pro rozvoj národního metrologického systému 
včetně  soustavy  státních  etalonů.  Nedílnou  součástí  doktorské  práce  bude  podrobný  rozbor 
nejistot dosahovaných  formou CMC v  jednotlivých oborech měření včetně  jejich mezinárodní 
akceptace v rámci ujednání CIPM MRA. Předpokládá se, že práce bude realizována v součinnosti 
s některým z národních metrologických institutů ČR nebo SR, bude zohledňovat reálné počáteční 
parametry jednotlivých oborů měření a využívat statistické metody. Předpokládá se, že práce bude 
mít převážně teoretický charakter a její výsledky budou přímo aplikovatelné pro budoucí tvorbu 
koncepce rozvoje národního metrologického systému členského státu EU.

anotácia anglicky: The coordinated common European research in the field of metrology has been one of the most 
remarkable and most visible features of the European metrology in the recent period. At the same 
time  it has had significant direct and  indirect  impact on  the national metrology systems  in  the 
member states and on their development. The aim of this doctoral thesis is to enquire in detail 
the engagement of the Czech and Slovak Republic in the coordinated European metrological 
research since its beginning within the frame of the 6. RP (iMERA+) through the 7. RP (EMRP) 
until the current programme in the frame of H2020 (EMPIR), to compare the different strategies 
of both countries and their national metrology institutes (ČMI and SMÚ) and to describe in detail 
the accomplished results and the contribution for the development of the national metrology 
system, including the system of national standards. An integral part of the thesis will be a detailed 
analysis of the uncertainities attained as a CMC in the individual fields of measurement including 
their  international  acceptance  in  the  framework  of CIPM MRA.  It  is  assumed  that  the  thesis 
will  be  realized  in  cooperation with  one  of  the  national metrology  institutes  of  the Czech  or 
Slovak Republic and will take into account the real initial parameters of the individual fields of 
measurement while using  the statistical methods.  It  is assumed  that  the character of  the  thesis 
will be mainly theoretical and its results will by directly applicable in the future creating of the 
development concepts for the national metrology systems in the EU member states.

prof.	Ing.	Rudolf	Palenčár,	PhD.	
Slovenská	technická	univerzita
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typ práce: Dizertačná práca

Študijný odbor: D-MT meracia technika

Názov témy: analýza zložitých časových radov

Názov témy anglicky: Analysis of complex time series

Vedúci práce: RNDr. Anna Krakovská, CSc.

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky

Garantujúce pracovisko: Ústav elektrotechniky – FEI

Max. počet študentov: 1

akademický rok: 2017/2018

Navrhol: RNDr. Anna Krakovská, CSc.

externá vzdelávacia 
inštitúcia: Ústav merania Slovenskej akadémie vied

anotácia: Tému vypisuje Ústav merania SAV, ako externá vzdelávacia inštitúcia FEI STU. Náplňou práce 
je moderná analýza nameraných časových  radov. V popredí záujmu bude predikcia a kauzálna 
analýza časových radov. Metódy využívané v tejto oblasti čerpajú z dynamických systémov, vrá-
tane teórie chaosu a fraktálov a čiastočne aj zo štatistiky, teórie informácie a oblasti matematickej 
optimalizácie. Medzi analyzované signály budú patriť elektroencefalografické záznamy z ľudské-
ho mozgu. Téma je vhodná pre absolventa so záujmom o tvorivú aplikáciu a rozvíjanie prísluš-
ných matematických metód. Ďalšou požiadavkou sú skúsenosti s tvorbou a testovaním softvéru 
(v prostredí MatLab).

anotácia anglicky: The  topic  is  proposed  by  the  Institute  of Measurement  Science  SAS,  as  an  external  educatio-
nal  institution of STU. The aim of  the work  is a modern analysis of  the measured  time series. 
The emphasis will be on forecasting and causal analysis of time series. The methods used in this 
field relate to dynamic systems, including chaos theory and fractal geometry and partly to statis-
tics, information theory and mathematical optimization. The set of analysed signals will include, 
among others, electroencephalographic recordings from human brain. The thesis topic is suitable 
for a candidate with an interest in creative applications and design of the appropriate mathemati-
cal methods. A further requirement concerns the experience with software development (Matlab 
environment).

TÉMY DIZERTAČNÝCH PRÁC PRE AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 
V ŠTUDIjNOM ODBORE 5.2.54 MERACIA TECHNIKA

Podľa § 54 odsek 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje Ústav 
merania SAV ako externá vzdelávacia inštitúcia Fakulty Elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave pre akademický rok 
2017/2018 témy dizertačných prác v akreditovanom študijnom programe 5.2.54 Meracia technika.

Zoznam tém dizertačných prác pre akademický rok 2017/2018 bude uverejnený aj na adrese is.stuba.sk 

Prihlasuje sa na tému uvedenú v zozname tém dizertačných prác pre akademický rok 2017/2018. Bližšie informácie o kon-
krétnej téme dizertačnej práce môže poskytnúť školiteľ na danom pracovisku. S témou dizertačnej práce sú viazané tematické 
okruhy zamerania prijímacej skúšky.

Uchádzač sa prihlasuje elektronicky (elektronickú prihlášku nájdete na adrese http://is.stuba.sk)
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typ práce: Dizertačná práca

Študijný odbor: D-MT meracia technika

Názov témy: Mapovanie a potláčanie hluku počas fonácie v nMr tomografe pracujúcom so slabým 
magnetickým poľom

Názov témy anglicky: Noise mapping and suppression during phonation in the MRI device working with a weak 
magnetic field

Vedúci práce: Ing. Jiří Přibil, PhD.

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky

Garantujúce pracovisko: Ústav elektrotechniky – FEI

Max. počet študentov: 1

akademický rok: 2017/2018

Navrhol: Ing. Jiří Přibil, PhD.

externá vzdelávacia 
inštitúcia: Ústav merania Slovenskej akadémie vied

anotácia: Mapovanie  rozloženia  intenzity hluku a mechanických vibrácií v snímacom priestore NMR to-
mografu  pracujúceho  so  slabým magnetickým  poľom. Analýza  frekvenčných  vlastností  hluku 
pre  rôzne  snímacie  sekvencie. Návrh  a overenie metódy potlačenia hluku pri  simultánnom na-
hrávaní  rečového signálu. Návrh, vývoj,  testovanie  funkčnosti a účinnosti klasifikátora na báze 
Gaussovských mixtúr pre objektívne hodnotenie kvality rečového signálu.

anotácia anglicky: Mapping of the distribution of the noise intensity and mechanical vibration in a scan area of the 
NMR  imager working with  a weak magnetic field,  analysis of  the  frequency characteristics of 
noise for different scan sequences. Design and verification of methods for noise cancellation in 
simultaneous recording of a speech signal. Design, development and functional testing of Gaussian 
mixture based classifier applied for objective evaluation of the speech signal quality.

typ práce: Dizertačná práca

Študijný odbor: D-MT meracia technika

Názov témy: nové pokročilé nanomateriály a amorfné kompozity na báze oxidov – príspevok k rozvoju 
magnetických meracích metód a metodík

Názov témy anglicky: New advanced nanomaterials and amorphous composites on the basis of oxides – contribution to 
the development of magnetic measuring methods and methodics

Vedúci práce: Ing. Ján Maňka, CSc.

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky

Garantujúce pracovisko: Ústav elektrotechniky – FEI

Max. počet študentov: 1

akademický rok: 2017/2018

Navrhol: Ing. Ján Maňka, CSc.

externá vzdelávacia 
inštitúcia: Ústav merania Slovenskej akadémie vied
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anotácia: Je dobre známe, že zmenšovanie rozmerov materiálov smerom k nanometrom vedie k získaniu 
nových chemických, fyzikálnych a konštrukčných vlastností, ktoré neboli pozorované na mikro 
a makroobjektoch. Príkladom v oblasti magnetizmu sú napr. feromagnetické vlastnosti nanočastíc 
takých kovov a oxidov, ako sú napr. Au, Al2O3, ktoré sú tradičné považované sa diamagnetické, 
príp. nemagnetické. Doterajšie skúsenosti so štúdiom vlastností nanorozmerných častíc a nanosus-
penzií zároveň vedú k otázke adekvátnosti aplikovania štandardných metód a metodík aj pre na-
nometrové objekty a k potrebe vývoja nových meracích metód a metodík vhodných pre oblasť 
nových nanomateriálov, pre ich vývoj a aplikácie. Témou dizertačnej práce je prispieť k rozvoju 
magnetických meracích zariadení, metód a metodík nanorozmerných prekurzorov, nanosuspenzií 
a kompozitných štruktúr. Dizertantovi je na školiacom pracovisku dispozícii Quantum Design 
SQUID magnetometer MPMS XL7. Zariadenie má unikátnu citlivosť 10–11 Am2, dostatočnú na 
identifikáciu napr. nechráneného dotyku podložky pre prípravu tenkých vrstiev, alebo pre štúdium 
magnetických vlastnosti ľudských buniek alebo orgánov, napr. mozgu. Zariadenie umožňuje me-
ranie magnetických momentov (DC aj AC) v rozsahu teploty 1,8 K až 400 K, pri aplikovanom jed-
nosmernom magnetickom poli až 7 T a striedavej magnetickej susceptibility vo frekvenčnom roz-
sahu 0,01 Hz – 1 000 Hz. Objekty merania budú pripravené na pracoviskách SAV a UK Bratislava, 
prípadne na spolupracujúcich pracoviskách v zahraničí. Dizertant bude oboznámený s činnosťou 
a obsluhou SQUID magnetometra. Komplementárne merania štrukturálnych, optických a iných 
relevantných vlastnosti budú urobené na spolupracujúcich domácich a zahraničných pracoviskách. 
Požiadavky na dizertanta: Základné poznatky z oblasti fyziky tuhých látok. Ovládanie programov 
na spracovanie nameraných údajov. Výhodou sú skúsenosti s riešením príp. konštrukciou elektro-
nických obvodov, prácou s kryogénnymi kvapalinami a dobrá znalosť anglického jazyka. Téma 
bude riešená na Ústave merania SAV.

anotácia anglicky: It is known that decreasing of material dimensions down to nanometers leads to new chemical, 
physical and constructional properties which have not been observed at micro and macroobjects. 
For example, in the field of magnetism, there are interesting ferromagnetic properties of nanopar-
ticles of such metals and oxides, e.g. Au, Al2O3, which are traditionally considered to be diamagne-
tic or nonmagnetic. Hitherto experience with investigation of properties of the nanoscale particles 
and nanosuspensions leads to the question of adequacy for application of standard methods and 
methodics also  for nanometer objects and  to  the need  to develop new measuring methods and 
methodics suitable for the field of new nanomaterials, for their development and applications. The 
topic of the thesis is to contribute to development of magnetic measuring devices, methods and 
methodics for nanoscale precursors, nanosuspensions and composite structures. The student will 
have at his disposal the Quantum Design SQUID magnetometer MPMS XL7. This equipment has 
a unique sensitivity 10–11 Am2 wich is satisfactory for identification of e.g., unprotected touch of 
the plate for the thin films preparation or for studying of magnetic properties of human cells or 
organs, e.g. brain. The equipment enables to measure the magnetic moments (DC and AC) in the 
temperature range 1.8 K up to 400 K, at applied DC magnetic field up to 7 T and the AC magnetic 
susceptibility in the frequency range 0.01 Hz – 1000 Hz. The objects for the measurement will 
be prepared in the laboratories of the Slovak Academy of Sciences and Comenius University or 
in cooperating institutions in abroad. The student will be familiarized with the operation of the 
SQUID magnetometer. The complementary measurement of structural, optical and other relevant 
properties will be performed at cooperating domestic and foreign institutions. Requirements: The 
basic knowledge of the solid state physics. Possessing programs for processing of measured data. 
The advantage of the applicant will be the experience in design of the electronic circuits, in cryo-
genic liquids handling and sound knowledge of English language. The study will be performed at 
the Institute of Measurement Sciences, Slovak Academy of Sciences.
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typ práce: Dizertačná práca

Študijný odbor: D-MT meracia technika 
DMTxA meracia technika (v anglickom jazyku)

Názov témy: Štatistické metódy vyhodnocovania neistôt v meraní

Názov témy anglicky: Statistical methods for uncertainty evaluation in measurement

Vedúci práce: doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky

Garantujúce pracovisko: Ústav elektrotechniky – FEI

Max. počet študentov: 1

akademický rok: 2017/2018

Navrhol: doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc.

externá vzdelávacia 
inštitúcia: Ústav merania Slovenskej akadémie vied

anotácia: Analýza  neistôt  výsledkov  merania  patrí  medzi  základné  úlohy  metrológie  a  teórie  merania. 
Vyhodnocovanie  neistôt  meraní  podľa  odporúčania  ISO  GUM  (Evaluation  of  measurement 
data – Guide to the expression of uncertainty in measurement) a jeho dodatkov (Supplement 1 
a 2, Propagation of distributions using a Monte Carlo method) vedie k problému určenia prav-
depodobnostného rozdelenia funkcie nezávislých náhodných premenných. Hlavným cieľom di-
zertačnej práce je rozvoj nových metód a algoritmov vhodných pre vyjadrenie a výpočet neistôt 
v meraní,  s  dôrazom na metódy Monte Carlo  a metódy  založené  na  numerickom  invertovaní 
charakteristickej funkcie príslušného pravdepodobnostného rozdelenia. Ďalším cieľom je apliko-
vať tieto pokročilé metódy a algoritmy na zložité problémy analýzy dát v oblasti analýzy neistôt 
výsledkov meraní, v teórie spoľahlivosti resp. v metrológii. Predpokladom úspešného riešenia sú 
základné znalosti základov teórie pravdepodobnosti a štatistiky a programovania v prostredí R 
a Matlab. Téma sa bude realizovať na pracovisku externej vzdelávacej inštitúcie, Ústave merania 
SAV v Bratislave.

anotácia anglicky: The analysis of uncertainty in measurement is a fundamental task of metrology and measure-
ment science. Evaluating the uncertainties in measurements, as recommended by the ISO GUM 
(Evaluation of measurement data – Guide to the expression of uncertainty in measurement) and 
its amendments (Supplement 1 and 2, Propagation of distributions using a Monte Carlo method), 
leads to the problem of determining the probability distribution of function of independent ran-
dom variables. The dissertation will be aimed at the development of new methods and algorithms 
suitable  for  expression  and  calculation  of  uncertainties  in measurement, with  an  emphasis  on 
Monte Carlo methods and methods based on numerical inversion of the characteristic function of 
the associated probability distribution. Another objective is to apply these advanced methods and 
algorithms for complex data analysis problems in uncertainty analysis of measurements, in the 
theory of reliability and in metrology. Precondition for a successful solution is basic knowledge 
of probability theory and statistics and programming skills in R and Matlab.

typ práce: Dizertačná práca

Študijný odbor: D-MT meracia technika

Názov témy: nová platforma na meranie biologickej odozvy slabých nízkofrekvenčných 
elektromagnetických polí

Názov témy anglicky: Novel platform for measurement of biological response of weak lowfrequency electrical fields

Vedúci práce: prof. Ing. RNDr. Ivan Bajla, CSc.

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
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Garantujúce pracovisko: Ústav elektrotechniky – FEI

Max. počet študentov: 1

akademický rok: 2017/2018

Navrhol: prof. Ing. RNDr. Ivan Bajla, CSc.

externá vzdelávacia 
inštitúcia: Ústav merania Slovenskej akadémie vied
anotácia: Interakcia biologických objektov s elektromagnetickými poľami  (EMP) a  jej využitie v medi

cíne  je veľmi aktuálnou problematikou. Mnohé procesy v  tejto oblasti však ešte  len čakajú na 
svoje objasnenie, pričom sa dá očakávať, že výsledky výskumu môžu byť užitočné medicínskej 
praxi. Cieľom dizertačnej práce (DzP) je rozšíriť poznatky o vplyve vonkajších slabých nízko
frekvenčných EMP na funkcie vybraných biologických objektov, ktoré by mohli byť základom 
nových  diagnostických  a  terapeutických  metód  pri  liečení  civilizačných  chorôb.  Prvoradým 
záme rom práce  je vybudovať novú experimentálnu platformu spolu s postupmi umožňujúcimi 
efektívnejšie prehľadávanie parametrov EMP, pri ktorých by sa skúmaný biosystém prejavoval 
určitou špecifickou biologickou odozvou. Experimentálna platforma bude mať tri hlavné časti: 
základnú, monitorovaciu (optická mikroskopia, impedančná spektroskopia, turbidimetria) a ex
pozičnú s modulmi na expozíciu vzoriek EMP. Súčasťou práce bude návrh a realizácia HW a SW 
prepojenia a riadenia modulov experimentálnej platformy umožňujúcej kvantitatívnu charakte-
rizáciu biologickej odozvy buniek. Ďalej  špecifikácia vybraných úloh monitoringu bunkových 
štruktúr a testovanie funkčnosti systému na reálnych biologických vzorkách. Ťažiskom vedeckého 
výskumu v rámci DzP bude rozvoj metód založených na báze impedančnej spektroskopie s cie-
ľom stanovenia dynamiky rastu bunkových kultúr vo vodnom prostredí, ako aj charakterizácia 
elektrických parametrov zástupných obvodov jednotlivých buniek. Ďalší výskum bude zameraný 
na analýzu a návrh nových metód a algoritmov opisu morfológie a kinetiky buniek v rámci počí-
tačového spracovania mikroskopických obrazov exponovaných bunkových kultúr. Požiadavky na 
dizertanta: základné poznatky z teórie EMP, znalosť bežných metód digitálnej obrazovej analýzy 
a štatistickej analýzy dát, vzťah k experimentálnej a programátorskej práci  (znalosť Matlabu), 
vítané sú skúsenosti z návrhu a realizácie interfejsov elektronických zariadení. Téma bude riešená 
na pracovisku Ústavu merania SAV v Bratislave (konzultant DzP: Mgr. Michal Teplan, PhD). 

anotácia anglicky: Interaction of biological objects with  electromagnetic fields  (EMF) and  its  application  to me-
dicine is a very topical issue. Many processes in this area await their clarification, and it can be 
expected that the results of the research may appear to be useful in medical practice. The aim 
of  the dissertation  is  to broaden knowledge about  the  impact of weak external  lowfrequency 
EMF on functioning of selected biological objects that could be the basis for novel diagnostic 
and therapeutic methods for treatment of civilization diseases. The primary aim of this work is 
to develop a new experimental platform and procedures enabling efficient scanning of the EMF 
parameters which lead to specific biological response. The experimental platform will consist of 
three main parts: basic, monitoring (optical microscopy, impedance spectroscopy, turbidimetry) 
and exposure part (EMF exposure of samples). Another part of the work will be represented by 
the design and  implementation of hardware and  software  interconnection and management of 
experimental platform making a quantitative characterization of the biological response of cells 
possible. The additional goal will consist in specification of selected tasks of monitoring real cel-
lular structures and platform functionality testing. The scientific problems within the dissertation 
will be concentrated on the development of methods based on impedance spectroscopy with the 
goal to determine the rate of growth of cell cultures in the aquatic environment, as well as on the 
characterization of electrical parameters of the model circuits of single cells. Further research will 
be focused on the analysis and design of novel methods and algorithms describing morphology 
and kinetics of cells by the means of computer processing of microscopic images of exposed cell 
cultures. Requirements: basic knowledge of theory of EMF, skill in application of conventional 
methods of digital image analysis and statistical data analysis, friendly attitude to experimental 
and programming work (knowledge of Matlab), experience with the design and implementation 
of interfaces of electronic devices is wellcome. The thesis will be accomplished at the Institute 
of Measurement  Science,  Slovak Academy  of  Sciences  (IMS SAS)  in Bratislava,  consultant: 
Mgr. Michal Teplan, PhD). 
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typ práce: Dizertačná práca

Študijný odbor: D-MT meracia technika

Názov témy: Vývoj mRI metód pre stanovovanie tukov kostrovom svalstve pre výskum pacientov  
s neurodegeneratívnymi chorobami

Názov témy anglicky: The investigation of the new MRI methods for determination of skeletal muscle fat in patient with 
neurodegenerative diseases

Vedúci práce: Mgr. Vladimír Juráš, PhD.

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky

Garantujúce pracovisko: Ústav elektrotechniky – FEI

Max. počet študentov: 1

akademický rok: 2017/2018

Navrhol: Mgr. Vladimír Juráš, PhD.

externá vzdelávacia 
inštitúcia: Ústav merania Slovenskej akadémie vied

anotácia: Cieľom  interdisciplinárnej  práce  (fyzika,  medicína)  je  rozvinúť  metódy  stanovovania  tukov 
v kostrovom svalstve na nízkopoľových NMR systémoch (0,18T) s využitím ultravysoko poľo-
vého MR prístroja (7T) ako referencie. Práca bude zahŕňať využitie vyvinutých metód na sledo-
vanie stavu kostrového svalstva pri pacientoch s neurodegeneratívnymi ochoreniami, ktorí pod-
stupujú rehabilitáciu.

anotácia anglicky: The aim of this interdisciplinary thesis (physics, medicine) is to investigate new methods for ske-
letal muscle fat determination at lowfield NMR systems (0,18T) with the ultrahigh field NMR 
system (7T) as a reference device. The work will include practical applications of the methods in 
patients with neurodegenerative diseases undergoing rehabilitation.

typ práce: Dizertačná práca

Študijný odbor: D-MT meracia technika

Názov témy: metódy merania citlivosti signálových ciest prístrojov na báze NmR

Názov témy anglicky: Methods for the NMR signal routes sensitivity measurement

Vedúci práce: Ing. Peter Andris, PhD.

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky

Garantujúce pracovisko: Ústav elektrotechniky – FEI

Max. počet študentov: 1

akademický rok: 2017/2018

Navrhol: Ing. Peter Andris, PhD.

externá vzdelávacia 
inštitúcia: Ústav merania Slovenskej akadémie vied

anotácia: Cieľom práce je rozvinúť metódy merania citlivosti prijímačov pre experimenty s NMR techni-
kou, využívajúcou slabé magnetické polia s nízkou rezonančnou frekvenciou (rádovo jednotky 
MHz). Komerčné prístroje na meranie šumového čísla poskytujú presné výsledky len pre frekven-
cie vyššie ako niekoľko desiatok MHz. Keďže NMR prijímače obsahujú A/D prevodník, cieľom 
je  rozvinúť metódy digitálneho spracovania  šumových a harmonických signálov  tak, aby bolo 
možné  špeciálne  prístroje  na meranie  citlivosti  nahradiť NMR prijímačom v  spolupráci  s  PC, 
vybaveným vhodným programom.
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anotácia anglicky: The aim of the thesis is to explore methods for sensitivity measurements of receivers for expe-
riments with NMR equipments, utilizing weak magnetic fields with low resonant frequency (of 
the order of units of MHz). Commercial instruments for the noise figure measurement provide 
accurate results only for frequencies higher than several tens of MHz. Whereas NMR receivers 
contain an A/D converter, the aim is to explore the methods for digital processing of noise and 
harmonic signals so that the dedicated instruments for sensitivity measurement could be replaced 
by the NMR receiver in cooperation with a PC equipped with a suitable program.

typ práce: Dizertačná práca

Študijný odbor: D-MT meracia technika
DMTxA meracia technika (v anglickom jazyku)

Názov témy: neinvazívne modelovo založené meracie metódy na diagnostiku a terapiu srdcových porúch
Názov témy anglicky: Noninvasive model based measuring methods for diagnostics and therapy of cardiac disorders
Vedúci práce: doc. Ing. Milan Tyšler, CSc.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektrotechniky – FEI
Max. počet študentov: 1
akademický rok: 2017/2018
Navrhol: doc. Ing. Milan Tyšler, CSc.
externá vzdelávacia 
inštitúcia: Ústav merania Slovenskej akadémie vied
anotácia: Výskum meracích metód na neinvazívnu diagnostiku funkčného stavu srdca a jej využitie pri te-

rapii vybraných srdcových porúch s využitím mnohokanálových elektrokardiografických mera-
ní, tomografického zobrazovania hrudníka a počítačového modelovania elektrického poľa srdca. 
U  uchádzača  sa  predpokladajú  znalosti  z  teórie  elektromagnetického  poľa,  číslicových metód 
spracovania  signálov a obrazov ako aj  schopnosť programovania v prostredí Matlab. Nutná  je 
znalosť odbornej angličtiny a schopnosť práce s elektronickými informačnými zdrojmi. V rámci 
doktorandského štúdia si doktorand rozšíri znalosti v oblasti biomeraní, medicínskych zobrazova-
cích metód a numerického riešenia elektromagnetických polí a nadobudne skúsenosti s ich apliká-
ciou pri diagnostike a terapii vybraných srdcových porúch.

anotácia anglicky: Development of measuring methods for noninvasive assessment of the functional state of the 
heart and its use for therapy of selected cardiac disorders using multichannel electrocardiographic 
measurements, tomographic imaging of the chest and computer modeling of the cardiac electrical 
field. The applicant is expected to have knowledge of the theory of electromagnetic fields, nu-
merical methods for signal and image processing as well as the ability of Matlab programming. 
Knowledge of professional English and ability to work with electronic information resources is 
required. During the study the PhD student will extend his knowledge of biomeasurements, me-
dical imaging methods and numerical solving of electromagnetic fields and will gain experience 
with their application in diagnostics and therapy of selected cardiac disorders.

typ práce: Dizertačná práca

Študijný odbor: D-MT meracia technika
DMTxA meracia technika (v anglickom jazyku)

Názov témy: simulácia a použitie mnohozvodového merania elektrického poľa srdca na diagnostiku 
niektorých srdcových porúch

Názov témy anglicky: The simulation and use of multipleleads measurements of cardiac electric field for diagnostics of 
some cardiac disorders

Vedúci práce: doc. Ing. Milan Tyšler, CSc.
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Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky

Garantujúce pracovisko: Ústav elektrotechniky – FEI

Max. počet študentov: 1

akademický rok: 2017/2018
Navrhol: doc. Ing. Milan Tyšler, CSc.
externá vzdelávacia 
inštitúcia: Ústav merania Slovenskej akadémie vied

anotácia: Modelovanie a simulácia elektrického poľa srdca pomocou analyticky definovaného počítačového 
modelu srdcových komôr, alebo pomocou iných dostupných modelov srdca. Simulácia postupu 
aktivácie v komorách srdca, ktoré zahrnujú patologické zmeny myokardu pri vybraných závažných 
kardiovaskulárnych  ochoreniach  (hypertrofia  ľavej  komory,  ischemická  choroba  srdca,  infarkt 
myokardu,  poruchy  rytmu).  Výpočet  simulovaných  signálov  na  povrchu  modelu  hrudníka. 
U  uchádzača  sa  predpokladajú  znalosti  z  teórie  elektromagnetického  poľa,  pozitívny  vzťah 
k matematike ako aj  schopnosť programovania v prostredí Matlab. Nutná  je  znalosť odbornej 
angličtiny a schopnosť práce s elektronickými informačnými zdrojmi. V rámci doktorandského 
štúdia si doktorand rozšíri znalosti v oblasti biomeraní, medicínskych zobrazovacích metód 
a numerického riešenia elektromagnetických polí a nadobudne skúsenosti s vyhodnocovaním 
simulačných experimentov a interpretáciou EKG signálov.

anotácia anglicky: Modeling and simulation of cardiac electric field using analytically defined computer model of 
cardiac ventricles or by other available heart models. Simulation of activation propagation in the 
heart ventricles that include the pathological changes in the myocardium in selected cardiovascular 
diseases (left ventricular hypertrophy, ischemic heart disease, myocardial infarction, rhythm 
disturbances).  Computation  of  simulated  signals  on  the  torso  model  surface.  The  applicant 
is  expected  to  have  knowledge  of  the  theory  of  electromagnetic  fields,  positive  attitude  to 
mathematics, as well as the ability of Matlab programming. Knowledge of professional English 
and ability to work with electronic information resources is required. During the study the PhD 
student will extend his knowledge of biomeasurements, medical imaging methods and numerical 
solving of electromagnetic fields and gain experience in evaluation of simulation experiments and 
ECG signals interpretation.

typ práce: Dizertačná práca

Študijný odbor: D-MT meracia technika
DMTxA meracia technika (v anglickom jazyku)

Názov témy: Meranie geometrických veličín s využitím rtG mikrotomografie

Názov témy anglicky: Measurement of geometrical quantities by application of Xray microtomography

Vedúci práce: RNDr. Miroslav Hain, PhD.

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky

Garantujúce pracovisko: Ústav elektrotechniky – FEI

Max. počet študentov: 1

akademický rok: 2017/2018

Navrhol: RNDr. Miroslav Hain, PhD.

externá vzdelávacia 
inštitúcia: Ústav merania Slovenskej akadémie vied
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anotácia: Témou  dizertačnej  práce  je  meranie  rozmerov  3D  objektov  použitím  RTG  mikrotomografie. 
Doktorand by sa mal venovať meraniu, analýze a vyhodnoteniu  rozmerov a porozity objektov 
a  rozmerovej  analýze vnútornej  štruktúry kompozitných materiálov. Cieľom zadania  je  rozvoj 
bezkontaktných mikrotomografických meracích metód,  etalónov kalibrácie meracieho  systému 
a analýza neistôt merania.

anotácia anglicky: The theme of the dissertation thesis is the measurement of dimensions of 3D objects using Xray 
microtomography. The effort of the PhD student will be focused on the measurement, analysis 
and evaluation of dimensions and porosity of objects, and dimensional analysis of the internal 
structure of composite materials. The aim is the development of contactless microtomographic 
measurement methods, standards for calibration of measurement system, and analysis of measu-
rement uncertainties.

typ práce: Dizertačná práca

Názov témy: metódy merania lokálnych elektrických vlastností nanoelektronických štruktúr

Názov témy anglicky: Measurement methods of local electrical properties of nanoelectronic structures

Vedúci práce: prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky

Garantujúce pracovisko: Ústav elektrotechniky – FEI

Max. počet študentov: 1

akademický rok: 2017/2018

Navrhol: prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.

externá vzdelávacia 
inštitúcia: Ústav merania Slovenskej akadémie vied

anotácia: Cieľom práce je rozvinúť metódy merania lokálnych elektrických charakteristík funkčných častí 
polovodičových  prvkov  a  nanoštruktúr  využitím  elektricky  vodivých  nanohrotov  upevnených  
na mikromanipulátoroch v rastrovacom elektrónovom mikroskope. Téma bude riešená na Ústave 
meranie SAV.

anotácia anglicky: The aim of the thesis is to explore measurement methods for determination of local electrical 
characteristics of the functional parts of semiconductor devices and nano-structures using 
electrically conductive nanotips fixed on micromanipulators in the scanning electron microscope. 
The PhD study will be performed at the Institute of Measurement Sciences, Slovak Academy of 
Sciences.

doc.	Ing.	Milan	Tyšler,	CSc.	
Slovenská	akadémia	vied
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pOnuKa vZdeLÁvaCÍCh prOGraMOv s terMÍnaMi na rok 2017 termín 

Spotrebiteľské balenie výrobkov 4. 4. 2017 

Skúšanie váh pre opravárov 4. 4. 2017 

Montáž meračov pretečeného množstva vody 4. – 5. 4. 2017 

Montáž plynomerov 4. – 5. 4. 2017 

Interný audítor pre posudzovanie požiadaviek v zmysle normy ISO 9001:2015 10. – 12. 4. 2017 

Školenie pre overovačov záznamových zariadení v cestnej doprave 4. – 5. 5. 2017 

Meranie osvetlenia a autorizácia osôb na výkon overenia luxmetrov 4. 5. 2017 

Činnosť manažéra kvality v akreditovaných skúšobných a kalibračných laboratóriách 
podľa normy ISO/IEC 17025 – akreditovaný kurz MŠ SR 9. – 10. 5. 2017 

Činnosť interných audítorov v akreditovaných skúšobných a kalibračných laboratóriách 
podľa normy ISO/IEC 17025 – akreditovaný kurz MŠ SR 10. – 12. 5. 2017 

Montáž meračov pretečeného množstva vody 16. – 17. 5. 2017 

Montáž meračov pretečeného množstva vody a meračov tepla 16. – 18. 5. 2017 

Základy metrológie prietoku a pretečeného objemu technických kvapalín 16. – 17. 5. 2017 

Manažérstvo merania a zabezpečenie metrológie vo firme – pre firemných metrológov 23. – 25. 5. 2017

Neistoty - základný kurz 24. 5. 2017 

Neistoty (veličina: tlak) 24. 5. 2017 

Neistoty (veličina: teplota ) 24. 5. 2017 

Metrológia tlaku a postupy kalibrácie meradiel tlaku – akreditovaný kurz MŠ SR,  
modul: Priamo ukazujúce tlakomery 6. – 8. 6. 2017 

PONUKA VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV V OBLASTI METROLÓGIE,  
SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA KVALITY A AKREDITÁCIE LABORATÓRIÍ
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pOnuKa vZdeLÁvaCÍCh prOGraMOv s terMÍnaMi na rok 2017 termín 

Metrológia geometrických veličín, modul: Dĺžka – akreditovaný kurz MŠ SR 6. – 7. 6. 2017 

Metrológia geometrických veličín, modul: Uhol – akreditovaný kurz MŠ SR 6. a 8. 6. 2017 

Montáž/overovanie elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu 5. – 6. 9. 2017 

Montáž meračov pretečeného množstva vody 5. – 6. 9. 2017 

Montáž meračov pretečeného množstva vody a meračov tepla 5. – 7. 9. 2017 

Montáž plynomerov 4. – 5. 9. 2017 

Metrológia teploty a postupy kalibrácie – akreditovaný kurz MŠ SR,  
modul: Odporové snímače teploty 12. – 13. 9. 2017 

Meranie hmotnosti v praxi, kalibrácia váh a závaží – akreditovaný kurz MŠ SR,  
modul: Meranie hmotnosti 12. – 13. 9. 2017 

Metrologické zabezpečenie meradiel podľa normy ISO/IEC 17025 19. – 20. 9. 2017 

Neistoty (chemické a fyzikálnochemické veličiny)  20. 9. 2017 

Neistoty (hmotnosť) 20. 9. 2017 

Neistoty (veličiny: elektrický odpor, prúd a napätie) 20. 9. 2017 

Spracovanie výsledkov, neistoty pre pokročilých a všeobecná metrológia –  
nadstavbový kurz 26. – 27. 9. 2017 

Metrológia a meranie ionizujúceho žiarenia – medicínske aplikácie 10. – 11. 10. 2017 

Správna výrobná prax 17. 10. 2017 

Školenie pre overovačov záznamových zariadení v cestnej doprave 24. – 25. 10. 2017 

Činnosť interných audítorov v akreditovaných skúšobných a kalibračných laboratóriách 
podľa normy ISO/IEC 17025 – akreditovaný kurz MŠ SR 7. – 9. 11. 2017 

Skúšanie váh pre opravárov 21. 11. 2017 

Spotrebiteľské balenie výrobkov 21. 11. 2017 
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pOnuKa vZdeLÁvaCÍCh prOGraMOv s terMÍnaMi na rok 2017 termín 

Montáž elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu 21. – 22. 11. 2017 

Montáž meračov pretečeného množstva vody 21. – 22. 11. 2017 

Montáž meračov pretečeného množstva vody a meračov tepla 21. – 23. 11. 2017 

Špecifické požiadavky na SMK pre medicínske laboratóriá – akreditovaný kurz MŠ SR. 
Modul: Činnosť interných audítorov v medicínskych laboratóriách 28. – 29. 11. 2017 

Metrológia elektrického odporu, prúdu a napätia – akreditovaný kurz MŠ SR   5. – 7. 12. 2017 

Meranie hmotnosti v praxi, kalibrácia váh a závaží – akreditovaný kurz MŠ SR,  
modul 2: Kalibrácia váh 5. – 6. 12. 2017 

Metrológia tlaku a postupy kalibrácie meradiel tlaku – akreditovaný kurz MŠ SR,  
modul: Prevodníky tlaku 5. – 7. 12. 2017 

Metrológia teploty a postupy kalibrácie – akreditovaný kurz MŠ SR, modul:  
Termoelektrické snímače teploty 5. – 6. 12. 2017 

Nadstavbový kurz z oblasti systému manažérstva kvality: Poznatky a skúsenosti z praxe 
pre interných audítorov a manažérov kvality podľa normy ISO/IEC 17025

Podľa dátumu schválenia 
aktualizácie ISO/IEC 17025 

Výklad normy ISO/IEC 17025:2017 Podľa dátumu schválenia 
aktualizácie ISO/IEC 17025 

Kurzy sa konajú v SMU, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4 a začínajú o 8.45 h.

Bližšie informácie sú na internetovej stránke www.smu.sk– odborné kurzy, kde sa nachádzajú Organizačné pokyny pre účast-
níkov vzdelávacích  služieb a prihlášky na odborné kurzy. Pre počet uchádzačov nižší  ako 5  sú určené konzultácie, http://
www.smu.sk/odbornekurzy/v Cenník vzdelávacieho strediska (pdf, 103 kB)) Pozvánky si môžete vyžiadanie aj emailom: 
vzdelavanie@smu.gov.sk 

Mgr.	Soňa	Michalková	
Slovenský	metrologický	ústav	

vzdelavanie@smu.gov.sk
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Conference Chairman 
M. Tyšler, Slovakia 
 
International program Committee 
J. Maňka, Slovakia, chairman 
B. Antić, Serbia  
I. Bajla, Slovakia 
V. Boháč, Slovakia 
E. Cocherová, Slovakia 
M.N. Durakbasa, Austria 
I. Frollo, Slovakia 
A. Glowacz, Poland 
R. Harťanský, Slovakia 
Y. V. Chugui, Russia 
A. Chunovkina, Russia 
B. Kessel, Germany 
R. Köning, Germany  
G. Kozmann, Hungary 
F. Lehocki, Slovakia 
L. Lhotská, Czech Republic 
K. Meigas, Estonia  

 
V. Mlynarik, Austria 
V. Novickij, Lithuania 
T. Petak, Slovakia 
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K. Roubík, Czech Republic 
V. Smieško, Slovakia 
M. Soleimani, UK 
M. Štork, Czech Republic 
J. Švehlíková, Slovakia 
S. Takayama, Japan 
M. Tarata, Romania 
I. van Drieche, Belgium 
G. Wimmer, Slovakia 
V. Witkovský, Slovakia 
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local organizing Committee 
V. Witkovský, Chairman 
E. Gurišová  
P. Andris 
A. Dvurečenskij  
D. Gogola 

M. Hain 
V. Juráš 
M. Škrátek 
J. Švehlíková  
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General Information 
The conference on measurement science, technologies and 
devices will be held in Smolenice situated in Low Carpathian 
mountains near Bratislava, Slovakia. The conference topics 
will cover three main areas: theoretical problems of 
measurement, measurement of physical quantities and 
measurement in biology and medicine. Conference abstracts 
and printed proceedings will be available at the time of the 
conference. Selected papers will be invited for publication in 
extended form in the journal Measurement Science Review. 

address for Correspondence 
Institute of Measurement Science SAS 
MEASUREMENT 2017 Secretariat 
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava 
SLOVAKIA 
Phone:   +421 2 5910 4511 
Fax:   +421 2 5910 4594 
E-mail:  measurement2017@savba.sk 
Web:   http://www.measurement.sk/M2017  

 

 

   

11th International Conference 

MEASUREMENT 2017 
May 29 - 31, 2017 

smolenice Castle, slovakia 

organized by 
Institute of measurement science 

 Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia 

in cooperation with 
Faculty of Electrical Engineering and Information Technology,  

Slovak University of Technology Bratislava, Slovakia 

technical sponsorship 
IEEE Czechoslovak section 

IMEKO TC7 Measurement Science & TC13 Measurements in Biology and Medicine 
Slovak Metrological Society 

Slovak National Committee U.R.S.I. 
Slovak Society of Biomedical Engineering and Medical Informatics 

 
 

ImpoRtaNt datEs 
January 1, 2017 - Registration opening 

- Paper submission opening  
March 15, 2017 - Paper submission deadline 
  (.doc or .docx, max. 4 pages, 5 MB) 
april 15, 2017 -  Notification of acceptance 

- Reviewers’ comments 
april 21, 2017 Deadline for

- guaranteed accommodation, 
- early registration rates, 
- submission of corrected papers, 
- registration with published paper

May 29 - 31, 2017 Conference  

First announcement 
Call for papers 

aim of the Conference 
Aim of the conference is to present recent developments in 
theory of measurement, measuring methods and measuring 
devices for research, industry and medicine. 
The conference will offer an opportunity to exchange 
personal expertise and establish new professional contacts. 
Special sessions will give insight into selected areas of 
measurement theory and technologies.  

main Conference topics 
theoretical problems of measurement 
- theory of measurement 
- mathematical processing of measured data  
- measurement uncertainty minimization 
- statistical methods in data evaluation and modeling 
- measurement as an interdisciplinary activity 
- measurement science in education 

measurement of physical Quantities 
- measurement of basic physical quantities 
- magnetic and electric fields measurements 
- measurement in material science 
- measurement of geometrical and mechanical quantities 
- measurement in electromagnetic compatibility 
- measurement in semiconductors R&D 
- measurement in nanotechnology 

measurement in Biomedicine 
- biosensors 
- bioelectric and biomagnetic fields measurement 
- biosignal measurement, processing and analysis 
- medical imaging, image processing and technologies 
- model based biomeasurements 
- neural networks in biomeasurement 
- telemeasurement in biomedicine 
- nanomeasurement in medicine 

Conference program 
Invited lectures, oral presentations and posters will be 
included in the conference program. Special sessions will be 
included under the auspices of the organizers and sponsoring 
professional societies. Outline of the conference program is at 
conference web page http://www.measurement.sk/M2017. 

The conference language is English. 

paper submission 
Camera-ready papers should be submitted in Microsoft Word 
“.doc” or “.docx” format by March 15, 2017. Authors have 
to sign-in on the conference web page and upload the paper 
in requested format.  Manuscript updates can be uploaded 
until the submission deadline. Each paper will be reviewed by 
two reviewers. Decision on paper acceptance and suggested 
corrections will be announced until April 15, 2017. 
Maximum 4 pages are allowed for regular papers, one or two 
papers may be submitted by one registered author. Template 
paper including all necessary formatting is available on the 
conference web page http://www.measurement.sk/M2017.   

Registration and Fee payment 

Participants can register for the conference by signing-in and 
filling the registration form on the conference web page 
http://www.measurement.sk/M2017. Registration is valid 
after the conference fee is paid to the Conference Secretariat. 
Early registration fee is 350 eur for regular participants, 
300 eur for IEEE/SMS/URSI members, 250 eur for 
students and 200 eur for accompanying persons. Fee 
includes conference materials, admission to all conference 
sessions and coffee-break refreshments, welcome reception, 
banquet and guided excursion. For accompanying persons 
social program will be organized during the conference 
sessions. 
For onsite or late registration after April 21, 2017 all fees will 
be increased by 50 eur. 
Payment is possible by bank transfer or by credit card. 
Details for both methods are shown on the conference web 
page http://www.measurement.sk/M2017. Onsite registration 
can be paid in cash. 

accommodation and Board 
Accommodation and meals in the Smolenice castle can be 
ordered in the registration form. Accommodation includes 
breakfast and can be reserved for the period from May 28 
until June 1, 2017. Depending on the room type, the prices 
are from 30 to 70 eur per bed / per night. Lunches and 
dinners can be ordered for 12 EuR per meal. For actual 
information on room availability visit the conference web 
page http://www.measurement.sk/M2017. 

Conference Venue and transportation 
The 10th International Conference on Measurement will be 
held in the Congress Center of the Slovak Academy of 
Sciences in the Smolenice castle situated in Small 
Carpathians mountains about 60 km from Bratislava. 

The original castle was rebuilt in the beginning of the 20th 
century in romantic style. Now, after a large renovation it 
offers full comfort in several well equipped conference rooms 
including videoconferencing and free wireless network 
connection. Accommodation is in suites, single, double or 
more-bed rooms, all with their own bathrooms. Participants 
can rest in the quiet corners of the castle or in its gardens, or 
can walk in nice parks surrounding the castle.  

   

The castle in Smolenice can be reached from Bratislava by 
bus, taxi or train. Besides the public transport, special free 
conference bus from/to Bratislava will be organized before 
and after the conference on May 28 and May 31, 2015. 

Bratislava is accessible by plane (airport Bratislava or airport 
Vienna), by train or by bus.  
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included under the auspices of the organizers and sponsoring 
professional societies. Outline of the conference program is at 
conference web page http://www.measurement.sk/M2017. 

The conference language is English. 
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Camera-ready papers should be submitted in Microsoft Word 
“.doc” or “.docx” format by March 15, 2017. Authors have 
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century in romantic style. Now, after a large renovation it 
offers full comfort in several well equipped conference rooms 
including videoconferencing and free wireless network 
connection. Accommodation is in suites, single, double or 
more-bed rooms, all with their own bathrooms. Participants 
can rest in the quiet corners of the castle or in its gardens, or 
can walk in nice parks surrounding the castle.  

   

The castle in Smolenice can be reached from Bratislava by 
bus, taxi or train. Besides the public transport, special free 
conference bus from/to Bratislava will be organized before 
and after the conference on May 28 and May 31, 2015. 

Bratislava is accessible by plane (airport Bratislava or airport 
Vienna), by train or by bus.  
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InformácIe

Tento rok sa v dňoch 24. a 25. mája 2017 v priestoroch 
Kongres & Wellness Hotela Partizán na Táloch uskutoční 
už 47. Fórum metrológov, na ktoré si Vás dovoľujem sr-
dečne pozvať.

Množstvo obchodných transakcií sa realizuje na základe 
množstva určeného meraním alebo vážením. Tieto úko-
ny sa vykonávajú automaticky v domnienke, že meradlo 
indikuje správnu hodnotu, avšak meradlá indikujú údaje, 
ktoré  sa  len približujú pravej hodnote meranej veličiny. 
Jedným z nástrojov štátu pri zabezpečovaní transparent-
nosti obchodných transakcií sú legislatívne predpisy, kto-
rými  sa  ustanovujú  požiadavky na meradlá,  vrátane  ich 
maximálnej dovolenej chyby tak, aby vzniknuté rozdiely 
z meraní bola spoločnosť schopná akceptovať, nebol ohro-
zený verejný záujem a aby nevznikali konfliktné záujmy 
na výsledku merania alebo nesprávne výsledky merania, 
ktoré by mohli poškodiť záujmy týchto subjektov.

Cieľom konferencie je položiť základy pre efektívnu vý-
menu informácií a skúseností zo všetkých oblastí týkajú-
cich sa merania a metrológie pri predaji tovarov a služieb, 

a to medzi predajcami, orgánmi trhového dozoru a dohľa-
du, orgánmi štátnej správy a profesijnými združeniami.

Obsahová štruktúra Fóra bude rozdelená do nasledujúcich 
tematických blokov:

● Meranie a metrologická kontrola pri predaji tova-
rov a služieb 

● Metrologické  zabezpečenie meradiel  vyplývajúce 
z normatívnych dokumentov, štandardov a riadia-
cich aktov 

● Požiadavky na meranie a meradlá pri zabezpečo-
vaní kvality a bezpečnosti tovarov

● Požiadavky na označené a neoznačené spotrebiteľ-
sky balené výrobky 

S priateľským pozdravom

Ing.	Tomáš	Švantner	
predseda	Slovenskej	metrologickej	spoločnosti

vážené dámy a páni, 

každý  rok pri  príležitosti  Svetového dňa metrológie Slovenská metrologická  spoločnosť  organizuje 
Fórum metrológov, a to pod záštitou Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej 
republiky.  Hlavným  poslaním  Fóra  je  reagovať  na  aktuálne  trendy,  legislatívne  zmeny  a  zvyšovať 
povedomie a význam merania a metrológie vo vybraných oblastiach národného hospodárstva.

47. FÓRUM METROLÓGOV
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V decembri minulého roka sme prijali smutnú správu o tom, že nás navždy opustil prof. Ing. Jozef Skákala, CSc., 
jedna z najvýznamnejších osobností metrológie na Slovensku. 

Pán profesor začínal svoju profesionálnu dráhu na Strojníckej fakulte SVŠT ako asistent, neskôr ako docent a na-
pokon ako profesor. Krátke obdobie pôsobil  tiež na ústave Slovenskej akadémie vied. Od začiatku sa podieľal 
na rozvoji v oblasti automatizácie a merania a na založení a vybudovaní Katedry automatizácie a merania v roku 
1964 a následne na otvorení študijného odboru Prístrojová, regulačná a automatizačná technika o štyri roky neskôr. 
Na Strojníckej fakulte SVŠT pôsobil aj počas ostatných zamestnaní, z ktorých z pohľadu metrológie treba spome-
núť najmä zastávanie funkcie námestníka pre výskum v Československom metrologickom ústave v rokoch 1971 
až 1981. V ďalších rokoch až do odchodu do dôchodku viedol Katedru automatizácie a merania na Strojníckej 
fakulte, na ktorej pôsobil ako profesor, neskôr ako emeritný profesor. Vychoval pre Slovenskú republiku mnohých 
odborníkov v rámci vedeckej prípravy.

V oblasti výskumu bol prof. Skákala zodpovedným riešiteľom 14 výskumných úloh a autorom alebo spoluautorom 
5 knižných odborných publikácií a 52 pôvodných vedeckých prác vo vedeckých časopisoch a zborníkoch. Zásadný 
bol jeho prínos pri tvorbe technických predpisov pre vyjadrovanie neistôt v meraní.

Pán profesor tiež zastával funkciu prodekana pre vedu a výskum na Strojníckej fakulte STU, bol členom Vedeckej 
rady Strojníckej fakulty STU a členom Vedeckej rady STU v Bratislave.

Významný je jeho podiel na medzinárodnej spolupráci v oblasti metrológie. V rokoch 1980 až 1996 bol členom 
Medzinárodného výboru pre váhy a miery CIPM, pričom v rokoch 1984 až 1995 bol jeho podpredsedom. Neskôr 
sa stal čestným členom CIPM. Okrem toho sa zúčastňoval aj na činnostiach v rámci Medzinárodnej organizácie 
pre legálnu metrológiu OIML. Bol tiež dlhodobým členom a 10 rokov predsedom Československého národného 
komitétu IFAC (International Federation of Automatic Control).

Počas pôsobenia na Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky sa aj ako riaditeľ 
odboru akreditácie významne zaslúžil o plnenie úloh Slovenského národného akreditačného systému, čo napokon 
viedlo k vytvoreniu nezávislého národného akreditačného orgánu SNAS. Podieľal sa tiež na príprave metodických 
smerníc pre akreditáciu.

O jeho neutíchajúcom eláne a entuziazme svedčí aj skutočnosť, že aj vo vyššom veku sa venoval odbornej prob-
lematike, a to príprave na zavádzaní overovania elektromechanických meradiel tlaku krvi v Slovenskom metrolo-
gickom ústave.

Vážený pán profesor, ďakujeme za Váš prínos k rozvoju metrológie na Slovensku, za Vašu celoživotnú prácu a tiež 
za výchovu odborníkov, z ktorých mnohí dodnes pôsobia v oblasti metrológie. 

Česť vašej pamiatke !

prof. Ing. jozef Skákala, CSc.

Ing.	Peter	Obdržálek	
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