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Výskum a VýVoj

DIMENSIONAL MEASUREMENT USING THE DIFFRACTION
Ján	Bartl,	Roman	Fíra

Abstract
The	measurement	of	cylindrical	mechanical	parts	by	means	of	optical	methods	e.g.	profile	projection	and	laser	scanning,	being	
based	on	the	shadow	pattern	width	measurement,	causes	an	undesirable	effect	of	light	diffraction	on	boundary	edges	of	the	
tested	object.	On	the	contrary	the	laser	diffraction	methods	which	are	based	on	the	measuring	of	spatial	distribution	of	the	dif-
fraction	image	generated	by	the	parallel	laser	beam	can	be	successfully	applied	where	other	methods	fail,	e.g.	for	the	diameter	
measurement	of	thin	wires,	glass	fibres	and	holes	of	diesel	engines	injection	jets.

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

RNDr.	Ing.	Ján	Bartl,	CSc.,	
Ústav	merania,	Slovenská	akadémia	vied
Dúbravská	cesta	9,	841	04	Bratislava,	Slovenská	republika
Phone:	+421	2	59104519,	e-mail:	umebart@savba.sk
RNDr.	Roman	Fíra,	PhD.
Slovenský	metrologický	ústav,	Karloveská	63,	
842	55	Bratislava,	Slovenská	republika
Phone:	+421	2	60294232,	e-mail:	fira@smu.gov.sk

MERANIE ROZMEROV POMOCOU DIFRAKCIE 
Ján	Bartl,	Roman	Fíra

Abstrakt
Pri	meraní	mechanických	častí	valcového	tvaru	pomocou	optických	metód,	napríklad	profil	projekciou	vzniká	ako	nežiaduci	
účinok	 difrakcia	 svetla	 na	 okrajových	 hranách	 objektu.	 Naopak	 laserové	 difrakčné	metódy,	 ktoré	 sú	 založené	 na	meraní	
priestorového	 rozloženia	 difrakčného	 obrazu	 z	 meraného	 objektu,	 generovaného	 v	 rovnobežnom	 laserovom	 lúči	 možno	
úspešne	aplikovať	tam,	kde	ostatné	metódy	zlyhali,	napr.	pri	meraní	priemeru	tenkých	drôtov,	sklenených	vlákien	a	otvorov	
na	vstrekovacích	dýzach	pre	dieselové	motory.

Kľúčové slová
svetelný	tieň,	uhol	difrakcie,	Fresnel-Kirchhoffov	vzorec,	Fraunhoferov	ohyb

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

PROBLEMATIKA MERANIA ŠKODLIVÍN V ŽIVOTNOM PROSTREDÍ

Ján	Bartl

Abstrakt
Pri	kontrole	čistoty	ovzdušia	a	vody	je	základným	problémom	pri	stanovení	obsahu	škodlivín	určovať	stopové	množstvá	zne-
čisťujúcich	látok.	To	však	vyžaduje	používanie	vysokocitlivých	metódy	merania.	Takýmito	metódami,	mimo	iných,	sú	metódy	
absorpčnej	spektofotometrie,	ktoré	sú	predmetom	tohto	článku.

Kľúčové slová
freóny,	ftaláty,	oxidy	dusíka,	absorpcia,	turbidimetria,	nefelometria

RNDr.	Ing.	Ján	Bartl,	CSc.,	
Ústav	merania,	Slovenská	akadémia	vied
Dúbravská	cesta	9,	841	04	Bratislava,	
Slovenská	republika
Tel:	+421	2	59104519,	e-mail:	umebart@savba.sk

THE MEASUREMENT OF POLLUTANTS IN ENVIRONMENT  
Ján	Bartl

Abstract
At	the	check	the	purity	of	air	and	water	is	a	fundamental	problem	in	determining	the	content	of	pollutants	on	the	determine	the	
trace	amounts	of	pollutants. This	requires	the	use	of	highly	sensitive	measuring	methods.	Such	methods,	among	others,	are	the	
method	of	absorption	spectrophotometry,	which	are	the	subject	of	this	article.

Keywords
freons,	phthalates,	oxides	of	nitrogen,	absorption,	turbidimetry,	nephelometry

 

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

ŠTATISTICKÉ METÓDY PRI VYHODNOTENÍ KALIBRÁCIE
MERADIEL – ČASť 1

Rudolf	Pálenčár,	Simona	Klvačová,	Jakub	Palenčár,	Alexandra	Javorská,	Ján	Rybář

Abstrakt
V	súvislosti	s	rozvojom	používania	neistôt	pri	vyhodnocovaní	meraní	vznikajú	mnohé	nové	problémy	súvisiace	so	spracovaním	
nameraných	údajov	pri	kalibrácií.	Užívateľa	meradla	v	každom	prípade	zaujíma	certifikát	(kalibračný	list	alebo	overovací	
list).	V	ostatných	rokoch	je	evidentný	trend	udávať	v	kalibračných	listoch	neistoty	kalibračných	zistení.	Je	potrebné	vhodne	
vyjadrovať	výsledok	kalibrácie,	vrátane	jeho	prenosu	na	výsledok	merania	kalibrovaným	prístrojom.	Príspevok	sa	zaoberá	
vyhodnotením	kalibrácie	meradiel,	kde	je	dôležité	nájsť	kalibračnú	krivku	(prevodník	tlaku,	termoelektrický	snímač	teploty	
atď.).	 Spravidla	 je	 vyjadrená	 polynómom	medzi	 hodnotami	 kalibrovaného	 meradla	 a	 etalónu,	 ktorá	 sa	 získava	 metódou	
najmenších	štvorcov.	Vzhľadom	na	nutnosť	zahrnúť	do	vyhodnotenia	aj	neistoty	etalónu	ide	o	nelineárny	problém.

Kľúčové slová
vyhodnotenie	kalibrácie	spojitej	stupnice,	neistoty	v	meraní,	kalibračná	krivka,	metóda	najmenších	štvorcov	

prof.	Ing.	Rudolf	Palenčár,	CSc.,	
Ing.	Simona	Klvačová
Ing.	Jakub	Palenčár	
Ing.	Alexandra	Javorská
Ing.	Jan	Rybář

Slovenská	technická	univerzita
Strojnícka	fakulta
Ústav	automatizácie,	merania	a	aplikovanej	informatiky
Nám.	slobody	17
812	31	Bratislava

STATISTICAL METHODS FOR THE EVALUATION OF MEASURING 
INSTRUMENTS CALIBRATION – PART 1 

Rudolf	Pálenčár,	Simona	Klvačová,	Jakub	Palenčár,	Alexandra	Javorská,	Ján	Rybář

Abstract
Many	new	problems	connected	with	the	measurement	data	processing	during	the	calibration	arise	in	connection	with	the	de-
velopment	of	the	uncertainties	using	in	the	measurement	evaluation.	The	certificate	(the	calibration	sheet	or	the	verification	
sheet)	is	interested	for	the	user	of	the	measuring	tool	in	any	case.	In	recent	years,	an	evident	trend	is	to	indicate	the	uncer-
tainties	of	the	calibration	findings	in	the	calibration	sheets.	It	is	necessary	to	express	properly	the	result	of	the	calibration,	
including	its	transmission	on	the	measurement	result	by	the	measurement	instrument.	The	article	deals	with	the	calibration	
evaluation	of	the	measuring	tools,	where	is	important	to	find	a	calibration	curve	(the	pressure	transmitter,	thermocouple	tem-
perature	sensor	etc.).	It	is	usually	expressed	as	a	polynomial	between	the	values	of	the	calibrated	instrument	and	the	etalon	
obtained	by	the	least	squares	method.	Due	to	the	need	to	include	also	the	etalon	uncertainties	in	the	evaluation,	is	concerned	
a	nonlinear	problem.	

Keywords
evaluation	of	the	continuous	scale	calibration,	uncertainties	of	measurement,	calibration	curve,	least	square	method	

Príspevok v plnom znení je súčasťou časopisu Metrológia a skúšobníctvo č. 1/2017, ktorého vydavateľom je  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.
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KALIBRÁCIA A VYHODNOTENIE NEISTÔT MERANIA VLHKOSTI 
V KLIMATICKEJ KOMORE 

Alexandra	Javorská,	Stanislav	Ďuriš,	Zuzana	Ďurišová,	Simona	Klvačová,	Ján	Rybář

Abstrakt
Príspevok	sa	zaoberá	kalibráciou	a	vyhodnotením	neistôt	merania	vlhkosti.	Na	konkrétnom	príklade	merania	vykonaného	
v	klimatickej	komore	nadviazanej	na	zrkadlový	vlhkomer	EG&G,	ktorá	sa	nachádza	na	Slovenskom	metrologickom	ústave	
je	prezentovaný	možný	prístup	k	vyhodnoteniu	neistôt	s	uvažovaním	spoľahlivosti	vstupných	údajov	pre	určenie	jednotlivých	
komponentov	neistoty	vyhodnotenej	metódou	B.	Zisťovali	sme	spoľahlivosť	určenia	príspevku	k	neistote	vplyvom	tohto	zdroja,	
spoľahlivosť	sa	vypočítala	iba	pre	tento	prípad.	Porovnané	sú	výsledky	zistené	bez	uvažovania	spoľahlivosti	a	s	uvažovaním	
spoľahlivosti.

Kľúčové slová
vlhkosť,	klimatická	komora,	relatívna	vlhkosť,	psychrometer,	neistota	merania

Ing.	Alexandra	Javorská
doc.	Ing.	Stanislav	Ďuriš,	PhD.
RNDr.	Zuzana	Ďurišová,	PhD.
Ing.	Simona	Klvačová
Ing.	Jan	Rybář

Slovenská	technická	univerzita
Strojnícka	fakulta
Ústav	automatizácie,	merania	a	aplikovanej	informatiky
Nám.	slobody	17
812	31	Bratislava

CALIBRATION AND EVALUATION OF THE HUMIDITY MEASUREMENT IN 
THE CLIMATE CHAMBER 

Alexandra	Javorská,	Stanislav	Ďuriš,	Zuzana	Ďurišová,	Simona	Klvačová,	Ján	Rybář

Abstract
The	article	deals	with	the	calibration	and	the	evaluation	of	humidity	measurement	uncertainties.	The	potential	approach	to	the	
evaluation	of	uncertainties	with	the	reliability	consideration	of	input	data	to	determine	the	individual	components	of	uncertain-
ty	evaluated	by	the	method	B	is	presented	on	the	specific	example	of	measurement	done	in	the	climate	chamber	traceable	to	the	
mirror	humidity	measuring	tool	EG&G,	which	is	installed	at	The	Slovak	Institute	of	Metrology.	The	reliability	of	contribution	
determination	to	the	uncertainty	due	to	this	source	was	determined,	the	reliability	was	calculated	only	for	this	case.	The	results	
determined	without	the	reliability	consideration	are	compared	with	the	results	determined	with	the	reliability	consideration.

Keywords
humidity,	climatic	chamber,	relative	humidity,	psychrometer,	uncertainty	of	measurement

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

4. ZASADNUTIE STÁLEJ PRACOVNEJ SKUPINY PRE SPOLUPRÁCU V OBLASTI 
NORMALIZÁCIE, METROLÓGIE A POSUDZOVANIA ZHODY V RUSKEJ FEDERÁCII

Dňa 27. apríla 2017 sa v Moskve uskutočnilo 4. zasadnutie stálej pracovnej skupiny pre spoluprácu v oblasti normalizácie, 
metrológie a posudzovania zhody, ktoré sa konalo v rámci 18. zasadnutia Medzivládnej komisie pre obchodno-hospodársku 
a vedecko-technickú spoluprácu (MVK) medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou (27. - 28. apríl 2017).

Slovenskú stranu reprezentovali zástupcovia Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, TSÚ 
Piešťany, š. p a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Delegácia Ruskej federácie bola zložená zo zástupcov partnerskej 
Federálnej agentúry pre technickú reguláciu a metrológiu (Rosstandard), Federálnej akreditačnej služby, Federálnej štátnej 
organizácie Standartinform a Akadémie pre normalizáciu, metrológiu a certifikáciu. Strany odsúhlasili protokol a dohodli sa 
na ďalšej spolupráci.

V rámci 18. zasadnutia MVK medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou sa uskutočnilo slávnostné podpísanie Me-
moranda o porozumení medzi Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a Akadémiou pre normalizáciu, metrológiu a certi-
fikáciu v Moskve (vzdelávací inštitút).

Ing.	Mgr.	Alexander	Kis-Géczi	
odbor	skúšobníctva	a	európskych	záležitostí,	ÚNMS	SR	

alexander.kisgeczi@normoff.gov.sk	
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PODPÍSANIE MEMORANDA O POROZUMENÍ MEDZI úNMS SR 
A ŠTÁTNYM VýBOROM PRE NORMALIZÁCIU BIELORUSKEJ REPUBLIKY

Dňa 27. apríla 2017 bolo v Bratislave podpísané Memorandum o porozumení pri spolupráci v oblasti normalizácie, metrológie 
a posudzovania zhody medzi Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a Štátnym výborom 
pre normalizáciu Bieloruskej republiky.

Zúčastnené strany sa dohodli na vzájomnej spolupráci najmä v oblasti  výmeny informácii o harmonizovaní národných tech-
nických noriem s medzinárodnými harmonizovanými normami, odborných materiálov a skúseností v oblasti normalizácie, 
metrológie a posudzovania zhody, so zámerom zlepšiť podmienky rozvoja hospodárskych a obchodných vzťahov medzi Slo-
venskom a Bieloruskom.
Memorandum podpísali predsedovia partnerských úradov Ing. Pavol Pavlis a Viktor V. Nazarenko počas stretnutia premiérov 
Slovenska a Bieloruska, v rámci ktorého sa uskutočnilo aj slovensko–bieloruské podnikateľské fórum. Na podnikateľskom 
fóre sa zúčastnili aj zástupcovia TSÚ Piešťany, š. p.

Ing.	Mgr.	Alexander	Kis-Géczi	
odbor	skúšobníctva	a	európskych	záležitostí,	ÚNMS	SR	

alexander.kisgeczi@normoff.gov.sk
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SPRÁVA O ČINNOSTI AUTORIZOVANýCH OSôB 
A NOTIFIKOVANýCH OSÔB PODĽA ZÁKONA Č. 264/1999 Z. Z. ZA ROK 2016

Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí (ďalej len 
,,OSaEZ“) Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšob-
níctvo Slovenskej republiky (ďalej len ,,ÚNMS SR“) pod-
ľa zákona 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 (ďalej len 
,,zákon o zhode“) v rámci svojej činnosti metodicky riadi 
autorizované osoby (ďalej len ,,AO“) a notifikované osoby 
(ďalej len ,,NO“). V roku 2016 to bolo 18 AO podľa záko-
na o zhode, z toho 1 AO vykonávala posudzovanie zhody 
vojenských zbraní, výbušnín a munície podľa štandardov 
NATO a 2 AO podľa zákona č. 254/2011 Z  z. o prepravova-
teľných tlakových zariadeniach a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov.
V roku 2016 nadobudlo účinnosť 12 nariadení vlády SR 
(ÚNMS SR pripravilo 8, Ministerstvo práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR pripravilo 3, Ministerstvo hospodárstva SR pri-
pravilo 1 nariadenie vlády SR), ktoré transponujú smerni-
ce EÚ Nového prístupu zosúladené s Novým legislatívnym 
rámcom EÚ. 

Keďže prijaté právne predpisy sa dotkli rozsahov udelených 
autorizácií a notifikácií, ÚNMS SR postupne preveril plne-
nie požiadaviek podľa nových právnych úprav u 14 AO/NO 
z celkového počtu 18 a postupne boli udelené nové autori-
zácie, pričom počet vydaných rozhodnutí o autorizácii bol 
21. V roku 2016 svoju činnosť ukončili 2 AO/NO. Následne 
bola vykonaná notifikácia slovenských AO na smernice No-
vého prístupu. 
K 31. decembru 2016 bolo na Slovensku 17 NO, pričom 
16 NO má pridelené identifikačné číslo a 1NO má pridele-
né označenie RTPO na vykonávanie činností podľa smer-
nice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2014/68/EÚ 
z 15. mája 2014 o harmonizácii právnych predpisov člen-
ských štátov týkajúcich sa sprístupňovania tlakových zaria-
dení na trhu. Počet všetkých vykonaných notifikácií v roku 
2016 dosiahol 54.

P. č. Č. SKTC Číslo NO ao/No Sídlo

1. 101 1293 EVPÚ a. s. Nová Dubnica

2. 102 1781 SMÚ Bratislava

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

4. 106 1300 N.P.aP.C., š. p .o. Rovinka

5. 108 2005 E.I.C.  s. r. o. Prešov

6. 111 2369 VIPO a. s. Partizánske

7. 112 1395 KONŠTRUKTA – DEFENCE, a. s. Dubnica nad Váhom

8. 113 2265 3EC International a. s. Bratislava

9. 114 2394 BMS, s.  r. o. Bernolákovo

10. 115 1297 VÚZ – Priemyselný inštitút SR Bratislava

11. 119 1296 VÚTCH – CHEMITEX spol. s r. o. Žilina

12. 125 1358 VÚD, a. s. Žilina

13. 169 1354 Technická inšpekcia, a. s. Bratislava

14. 173 ― VTSÚ Záhorie

15. 174 RTPO Reaktortest s. r. o. Trnava

16. 175 1353 TÜV SÜD Slovakia s. r. o. Bratislava

17. 177 1432 SLM, n. o. Banská Bystrica

18. 178 ― Liptovská skúšobňa s. r. o. Liptovský Mikuláš

19. ― 1634 Výskumný ústav chemických vlákien, a. s. Svit

Tab. 1 Autorizované/notifikované osoby SR
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Jedna NO ukončila svoju činnosť dňa 18. 07. 2016, pri-
čom výsledky jej činnosti sú započítané do súhrnu činností 
všetkých AO/NO.
OSaEZ sleduje činnosti AO/NO vyplývajúce zo zákona 
o zhode. AO/NO každoročne zasielajú správu o činnosti 
za predchádzajúci rok na OSaEZ. Údaje z uvedených správ 
sa spracúvajú a vyhodnocujú v nasledujúcich oblastiach:

Činnosť v technickej normalizácii;1. 
Spolupráca s orgánmi štátnej správy a s orgánmi 2. 
trhového dohľadu v SR;
Medzinárodná spolupráca;3. 
Personálna štruktúra;4. 
Prehľad činností pri posudzovaní zhody;5. 
Medzilaboratórne porovnávacie merania;6. 
Zabezpečenie úkonov subdodávateľsky;7. 
Ostatné druhy činností.8. 

1.   Činnosť v technickej normalizácii

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

predsedníctvo v technických komisiách,-	
členstvo v technických komisiách,-	
medzinárodnú normalizačnú spoluprácu,-	
počet nadobudnutých noriem, ktoré AO/NO nadobu--	
dla počas roka pre svoju činnosť.

V roku 2016 vykonávali funkciu predsedu v technických ko-
misiách (ďalej len ,,TK“) zástupcovia 13 AO/NO. Zástupco-
via 15 AO/NO boli členmi TK, pričom celkový počet členov 
TK bol 71. Najaktívnejšie sa do činnosti TK zapájali SKTC-
104, SKTC-108, SKTC-115 a SKTC-169. Na medzinárod-
nej normalizačnej činnosti sa podieľalo 6 AO/NO. Najaktív-
nejšou autorizovanou osobou v roku 2016 bolo SKTC-111. 
Všetky AO/NO v roku 2016 spolu nadobudli 806 noriem, 
pričom veľké množstvo z nich využívali on-line prístup 
k technickým normám.

2.   Spolupráca s orgánmi štátnej správy a s orgánmi 
trhového dohľadu v SR

V rámci spolupráce s orgánmi štátnej správy (ďalej len 
,,OŠS“) sú aktívne takmer všetky AO/NO. Okrem spoluprá-
ce s ÚNMS SR a Slovenskou národnou akreditačnou služ-
bou ďalej spolupracujú s Ministerstvom dopravy a výstav-
by SR, Národným bezpečnostným úradom, Ministerstvom 
financií SR, Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny 
SR, Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 
Hlavným banským úradom SR, Úradom pre verejné obstará-
vanie, Úradom jadrového dozoru SR, Ministerstvom obrany 
SR a Ministerstvom hospodárstva SR. 
Väčšina AO/NO hodnotí spoluprácu s OŠS pozitívne. Spo-
lupráca AO/NO s OŠS bola zameraná na poskytovanie kon-
zultácií a odborných stanovísk, pripomienkovanie rôznych 
dokumentov, prípadne na prípravu odborných seminárov. 
AO/NO vyjadrili názor, že ÚNMS SR by mal zabezpečovať 
a koordinovať odborný dialóg medzi AO/NO a OŠS. Niekto-
ré AO/NO vidia nedostatky v neinformovanosti jednotlivých 

OŠS o odborníkoch z daných oblastí, stále pretrváva problém 
pri príprave technických špecifikácií materiálov pre verejné 
obstarávania z ich strany.
Niektoré AO/NO spolupracovali aj s orgánmi trhového 
dohľadu (ďalej len ,,OTD“), a to najmä so Slovenskou ob-
chodnou inšpekciou, Národným inšpektorátom práce a Slo-
venským metrologickým inšpektorátom a o spolupráci sa 
vyjadrovali kladne. Jednalo sa hlavne o odborné konzultácie 
a skúšky výrobkov. Iné AO/NO sa vyjadrili, že kontrola trhu 
je zo strany OTD nepostačujúca, čo vedie k strate konkuren-
cieschopnosti slovenských výrobcov, ktorí sa snažia dodr-
žiavať predpisy na OOP a z toho dôvodu sa na trhu presa-
dzujú lacné OOP, dovezené z tretích krajín mimo EÚ. Tieto 
AO/NO ponúkajú spoluprácu s OTD, najmä pri školení ich 
pracovníkov, pri konkrétnych kontrolách, čím by sa zvýšila 
odborná úroveň dohľadu nad trhom a dosiahol by sa jednot-
ný výklad právnych predpisov. SKTC-115 navrhlo vytvoriť 
mechanizmus on-line poradenstva pre inšpektorov OTD for-
mou trvalej telefonickej alebo elektronickej linky.

3.   Medzinárodná spolupráca

Medzinárodná spolupráca AO/NO s Európskou komisiou, 
členskými štátmi a ďalšími organizáciami je dôležitým as-
pektom ovplyvňujúcim činnosti pri posudzovaní zhody. Me-
dzinárodná spolupráca AO/NO pozostáva z týchto činností:

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

V roku 2016 sa do činnosti pracovných skupín na národnej 
úrovni zapojilo 15 AO/NO s celkovým počtom zástupcov 
33. Pracovné skupiny NO vznikli ako národná alternatíva 
k európskemu „Notified Bodies Forum“ a zaoberajú sa rie-
šením technických problémov týkajúcich sa posudzovania 
zhody s cieľom zabezpečiť jednotné používanie technických 
ustanovení smerníc EÚ a tiež pripravujú jednotné stanoviská 
k problematikám, ktoré sa aktuálne preberajú na európskej 
úrovni. Na jednotlivé stretnutia pracovných skupín na národ-
nej úrovni sú prizvaní aj zástupcovia technickej normalizá-
cie, orgánov dohľadu a prípadne iných OŠS. Väčšina AO/
NO žiada od štátu podporu financovania činnosti pracov-
ných skupín NO v SR.
Na medzinárodnej úrovni sa do činnosti pracovných skupín 
zapojilo 9 AO/NO, z ktorých 22 zástupcov sa zúčastňovalo 
na činnosti v týchto skupinách.
Spoluprácu sozahraničnými NO uskutočňovalo 10 AO/
NO, ktoré spolupracovali s 25 zahraničnými NO. Spoluprá-
ca sa týkala najmä kooperácie skúšok, posudzovania zho-
dy, porovnávacích meraní, konzultácií, subdodávateľských 
úkonov, technickej spolupráce, organizovania spoločných 
seminárov, výmeny informácií, prípadne spolupráce v rámci 
vlastnej organizácie. 
Členstvo v medzinárodných organizáciách vykázalo až 10 
AO/NO, ktoré sa zúčastňovalo činnosti v 25 medzinárod-
ných organizáciách.
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Za hlavné devízy považujú AO/NO najmä možnosť udržia-
vať kontakty so zahraničím, získavanie nových poznatkov 
v oblasti posudzovania zhody príslušných oblastí, podporu 
a výmenu skúseností. Prostredníctvom spolupráce so zahra-
ničnými NO sa zvyšuje prestíž medzi zákazníkmi a medzi-
národné uznanie.

4.   Personálna štruktúra

V personálnej oblasti sa sleduje:
počet zamestnancov,-	
vekový priemer zamestnancov,-	
vzdelávacie aktivity zamestnancov.-	

AO/NO zamestnávajú celkom 293 zamestnancov certifikač-
ných orgánov, 242 zamestnancov inšpekčných orgánov a 223 
zamestnancov skúšobných laboratórií. Vekový priemer za-
mestnancov certifikačného orgánu je 48 rokov, inšpekčného 
orgánu je 47 rokov a skúšobných laboratórií je 49 rokov.

Tab. 2 Porovnanie počtu zamestnancov AO/NO 
v rokoch 2012 až 2016

Subjekt/rok 2012 2013 2014 2015 2016

Certifikačný
orgán 246 263 250 260 304

Inšpekčný 
orgán 247 260 248 256 248

Skúšobné
laboratóriá 249 255 252 264 229

Priemerný počet vzdelávacích aktivít za rok 2016 je 7 škole-
ní na zamestnancov certifikačných orgánov, 6 školení na za-
mestnancov inšpekčných orgánov, 6 školení na zamestnancov 
skúšobných laboratórií a 5 školení manažmentu AO/NO.

5.   Prehľad činností pri posudzovaní zhody

V oblasti posudzovania zhody sa sledujú:
prehľad všetkých činností AO/NO,a) 
prehľad činností súvisiacich s posudzovaním zhody b) 
určených výrobkov podľa zákona o zhode,
činnosť certifikačného orgánu,c) 
činnosť inšpekčného orgánu,d) 
vydané dokumenty v roku 2015 podľa prílohy č. 1, e) 
bod 3.1.2 a bod 3.1.3 NV SR č. 576/2002 Z. z., resp. 
NV SR č. 1/2016 Z. z. o sprístupňovaní tlakových 
zariadení na trhu
činnosť skúšobných laboratóriíf) 
informácie z oblasti zdravotníckych pomôcokg) 

Prehľad všetkých činností, ktoré AO/NO vykonávali a) 
v roku 2016 sa nachádza v nasledujúcej tabuľke:

Tab. 3 Prehľad všetkých činností AO/NO

Oblasť Percentuálny 
podiel

Činnosti vykonávané na základe 
rozhodnutia o autorizácii podľa 
zákona o posudzovaní zhody

39,78

Činnosť vykonávané na základe iných 
poverení 16,62

Ďalšie činnosti vykonávané na základe 
udelenej akreditácie 23,49

Ostatné činnosti v rámci udelenej 
živnosti 14,04

Iné činnosti  6,07

∑ 100 %

V roku 2016 posudzovanie zhody ako svoju hlavnú činnosť 
(nad 70 %) vykázalo 6 AO/NO, 10 AO/NO uviedlo, že 
posudzovanie zhody tvorí menej ako 20 % ich činnosti 
a z nich 2 AO/NO nevykázali v oblasti posudzovania zhody 
žiadnu činnosť.

Prehľad činností súvisiacich s posudzovaním zhody b) 
určených výrobkov podľa zákona o zhode

Sleduje počet výstupov podľa postupov posudzovania zho-
dy podľa zákona o zhode §12 ods. 3, počet výstupov pod-
ľa jednotlivých NV SR. Pod počtom výstupov sa rozumie 
počet vydaných ES certifikátov typu, ES certifikátov zhody, 
dokumentov o schválenom systéme kvality, ES certifikátov 
návrhu, inšpekčných správ a pod. v závislosti od postupu po-
sudzovania zhody.

Počet výstupov podľa postupov posudzovania zhody 
(§12 ods. 3):
bod (a) – posúdenie zhody treťou stranou – 76, 
bod (b) – posúdenie zhody vzorky typu výrobku autorizo-

vanou osobou – 828, 
bod (c) – posúdenie zhody výrobku s certifikovaným ty-

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

žiek v podniku autorizovanou osobou a vykonáva-
nie dohľadu nad jeho riadnym fungovaním – 70,

bod (e) – posúdenie systému výstupnej kontroly kvality 
výrobku v podniku autorizovanou osobou a vy-
konávanie dohľadu  nad jeho riadnym fungova-
ním – 12,
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Z vyššie uvedených výstupov podľa postupov posudzovania 
zhody bolo u zbraní viac ako 60 000 výstupov, nad 1 000 
výstupov sa týkalo výťahov a tlakových zariadení, u 6 vý-
robkových skupín bolo zaznamenaných nad 100 výstupov 
a podiel ostatných je zanedbateľný.

V roku 2016 bolo celkovo podaných 5 636 c) 
žiadostí na certifikačné orgány, z toho 10 623 
bolo vydaných výstupných dokumentov. Celkový 
počet zamietnutých žiadostí bol 21. Celkove bolo 
zrušených 71 certifikátov. Počet nepotvrdení zhody 
bolo 173. Doba procesu posudzovania zhody sa 
pohybovala v priemere okolo 46 dní. 

bod (f) – overovanie zhody výrobku s certifikovaným typom 
výrobku alebo s ustanovenými požiadavkami, kto-
ré vykonáva výrobca, dovozca, alebo autorizovaná 
osoba na každom výrobku alebo na štatisticky vy-
bratej vzorke – 6 153 

bod (g) – overovanie zhody každého výrobku s technickými 
požiadavkami autorizovanou osobou – 2 395,

bod (h) – zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality – 
152, 

bod (i) – iné postupy posudzovania zhody – 56 581.

NV sR Počet výstupov
NV SR č. 308/2004 Z. z. lVd 1
NV SR č. 436/2008 Z. z. Stroje 58
NV SR č. 117/2001 Z. z. atEX 25
Z. č. 513/2009 Z. z. Interoperabilita 48
Z. č. 254/2011 Z. z. Prepravovateľné tlakové zariadenia 325
NV SR č. 179/2001 Z. z. Výbušniny 11
NV SR č. 183/2002 Z. z. Lanovky 63
NV SR č. 294/2005 Z. z. mId 134
NV SR č. 393/1999 Z. z. Plynové spotrebiče 38
NV SR č. 397/1999 Z. z. Zbrane 60044
NV SR č. 485/2008 Z. z. Pyrotechnika 497
NV SR č. 399/1999 Z. z. NaWI 330
NV SR č. 513/2001 Z. z. Jednoduché tlakové nádoby 43
NV SR č. 571/2001 Z. z. Výťahy 1931
NV SR č. 569/2001 Z. z. IVd 14
NV SR č. 582/2008 Z. z. mdd 125
NV SR č. 576/2002 Z. z. Tlakové zariadenia 1046
NV SR č. 35/2008 Z. z. oop 115
Z. č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek 15
NV SR č. 349/2010 Z. z. Zariadenia detských ihrísk 70
Vojenské technické predpisy 1367

Tab. 4 Počet výstupov podľa jednotlivých NV SR

Rok Počet podaných 
žiadostí

Počet zamietnutých 
žiadostí

Počet vydaných 
certifikátov

Počet zrušených 
certifikátov

Počet nepotvrdení 
zhody

2012 2 204 53 2 155 244 39
2013 1 935 19 3 108 228 22
2014 1 992 51 2 074 205 26
2015 1 948 60 3 099 124 119
2016 5 636 21 10 632 71 173

Tab. 5 Činnosť certifikačných orgánov za  roky 2012 až 2016

V roku 2016 bol podľa § 12 zákona o zhode ods. 3 d) 
celkový počet výstupov inšpekčných dokumentov 
3 357. Počet výstupov inšpekčných orgánov 
podľa jednotlivých postupov posudzovania zhody 
a porovnanie s rokmi 2011 až 2015 je uvedený 
v Tab. 6. 

Tab. 6 Počet výstupov inšpekčných orgánov

§ 12 zákona 
o zhode/rok 2012 2013 2014 2015 2016

Spolu 2 227 2 181 2 647 3 110 3 357
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e) Vydané dokumenty v roku 2016 podľa prílohy č. 1, 
bod 3.1.2 a bod 3.1.3 NV SR č. 576/2002 Z. z., resp. 
smernice 97/23/EC o tlakových zariadeniach

V roku 2015 bolo spolu vydaných 32 dokumentov o schválení 
pracovného postupu a 2 472 o schválení personálu podľa 
prílohy č. 1, NV SR č. 576/2002 Z. z., resp. smernice 97/23/
EC o tlakových zariadeniach.
Súčasťou AO/NO sú aj skúšobné laboratóriá. 15 AO/NO 
má akreditované laboratóriá, v ktorých sú výrobky skúšané 
podľa zákona o zhode. 

f) Informácie z oblasti zdravotníckych pomôcok
Činnosť v tejto oblasti vykonávali 2 AO/NO 
(SKTC-101, NO 1293 a SKTC-113, NO 2265).
Mali spolu 105 klientov, u ktorých vykonali 4       
neohlásené audity.
podľa NV SR č. 569/2001 Z. z. mali AO/NO 20 • 
klientov, u ktorých vykonali 2 neohlásené návštevy, 
podľa NV SR č. 582/2008 Z. z. mali AO/NO 85 • 
klientov, u ktorých vykonali 2 neohlásené návštevy.

6.   Medzilaboratórne porovnávacie merania

Do porovnávacích meraní medzi laboratóriami sa zapojilo 
14 AO/NO. Celkový počet vykonaných meraní bolo 84, čo je 
v porovnaní s predchádzajúcim rokom nárast takmer o 30 %. 
Najväčší počet porovnávacích meraní (24) zaznamenali 
v SKTC – 119. V rámci porovnávacích meraní všetky AO/
NO vyhoveli. 

7.   Zabezpečenie úkonov subdodávateľsky

V roku 2016 využilo 9 AO/NO pri svojej činnosti subdodá-
vateľov, pričom celkový počet subdodávateľov bol 18, čo je 
zníženie oproti roku 2015 takmer o 45 %.

8.   Ostatné druhy činností
Medzi ostatné druhy činností AO/NO zaraďujú najmä čin-
nosti podľa rozsahu udelenej akreditácie, podľa autorizácie 
udeľovanej podľa iných právnych predpisov, vzdelávanie, 
školenia, odborné služby, semináre a publikačnú činnosť, 
prácu na rôznych projektoch a nepovinnú certifikáciu.

Záver
Pri porovnávaní výsledkov za rok 2016 s výsledkami za rok 
2015 došlo k nasledujúcim zmenám. 
Počet pracovníkov AO/NO v certifikačných orgánoch sa 
mierne zvýšil na úkor pracovníkov v inšpekčných orgánoch 
a v skúšobných laboratóriách, pričom celkový počet pracov-
níkov v týchto orgánoch sa takmer nezmenil.
Väčšina AO/NO presmerovala svoju činnosť z oblasti 
posudzovania zhody podľa zákona o zhode do iných oblastí.  

V roku 2016 posudzovanie zhody ako svoju hlavnú činnosť 
(nad 70 %) vykázalo 6 AO/NO, 10 AO/NO uviedlo, že po-
sudzovanie zhody tvorí menej ako 20 % ich činnosti a z nich 
2 AO/NO nevykázali v oblasti posudzovania zhody žiadnu 
činnosť.
Väčšina AO/NO hodnotí spoluprácu s OŠS pozitívne, pričom 
táto spolupráca neovplyvnila množstvo ich výkonov. AO/NO 
vyjadrili názor, že ÚNMS SR by mal zabezpečovať a koor-
dinovať odborný dialóg medzi AO/NO a OŠS. Niektoré AO/
NO vidia nedostatky v neinformovanosti jednotlivých OŠS 
o odborníkoch z daných oblastí pracujúcich v AO/NO. Stá-
le pretrvávajú problémy pri príprave technických špecifikácií 
materiálov pre verejné obstarávania zo strany OTD.
Niektoré AO/NO spolupracovali aj s OTD dohľadu, a to 
najmä so Slovenskou obchodnou inšpekciou, Národným in-
špektorátom práce a Slovenským metrologickým inšpekto-
rátom a o spolupráci sa vyjadrovali kladne. Jednalo sa hlav-
ne o odborné konzultácie a skúšky výrobkov. Iné AO/NO sa 
vyjadrili, že kontrola trhu je zo strany OTD nepostačujúca, 
čo vedie k strate konkurencieschopnosti výrobkov od slo-
venských výrobcov, lebo na trhu sa presadzujú lacné OOP 
dovezené z tretích krajín mimo EÚ. Tieto AO/NO ponúkajú 
spoluprácu s OTD, najmä pri školeniach ich pracovníkov, 
pri konkrétnych kontrolách, čím by sa zvýšila odborná úro-
veň dohľadu nad trhom a dosiahol by sa jednotný výklad 
právnych predpisov.
Činnosť AO/NO ako tretej nezávislej strany podieľajúcej sa 
na posudzovaní bezpečnosti výrobkov je nenahraditeľná. 
Dôsledná kontrola výrobkov na trhu pracovníkmi OTD, kto-
rí budú využívať spoluprácu s AO/NO povedie k zvýšeniu 
podielu bezpečných výrobkov na trhu SR a EÚ.

Ing.	Jaroslav	Ölvecký
odbor	skúšobníctva	s	európskych	záležitostí	ÚNMS	SR

NV sR 
č. 576/2002 

Z. z.

bod 3.1.2 - 
schválenie 
postupov

bod 3.1.2 - 
schválenie 
personálu

bod 3.1.3 - 
schválenie 
personálu

Typ výstupu: 
certifikát (C), 
schválenie (S), 
protokol (P)

Spolu 32 2 525 619 C, S, P

Tab. 7 Počet výstupov – tlakové zariadenia
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V mene redakcie
oceneným srdečne blahoželáme 
a prajeme im veľa úspechov!

DEŇ SKÚŠOBNÍCTVA  
ODOVZDÁVANIE CENY JOHANNA wOLFGANGA KEMPELENA 

 ZA SKúŠOBNÍCTVO

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Sloven-
skej republiky (ďalej len „úrad“) organizoval dňa 25. aprí-
la 2017 Deň skúšobníctva 2017 spojený s odovzdávaním 
Ceny J. W. Kempelena za skúšobníctvo a odborným semi-
nárom v priestoroch úradu na Karloveskej 63 v Bratislave. 
Johann Wolfgang von Kempelen bol vynálezca, technik, 
priekopník hydrotechniky, prekladateľ a publicista. Skon-
štruoval viaceré mechanizmy a zariadenia. So svojím šacho-
vým automatom porážal aj zdatných šachistov, avšak za jeho 
najvýznamnejší vynález sa dnes pokladá hovoriaci stroj. 
V tieni týchto objavov čiastočne zostali vynálezy významné 
pre prax ako prototyp umelých končatín alebo špeciálny pí-
sací stroj pre slepcov.
Cena J. W. Kempelena za skúšobníctvo sa udeľuje za vý-
znamný prínos osoby alebo pracovného kolektívu, ktorý 
prispel k rozvoju skúšobníctva a posudzovania zhody v Slo-
venskej republike v nasledujúcich kategóriách:

významné technické riešenia v oblasti prístrojového a) 
zabezpečenia a metód skúšania,
významné riešenia pri poskytovaní služieb spojených b) 
s posudzovaním zhody a certifikáciou,
rozšírenie a skvalitnenie poskytovaných služieb,c) 
prínos v oblasti legislatívy pre skúšobníctvo,d) 
osobnú aktivitu v medzinárodných a domácich orga-e) 
nizáciách, odborných spoločnostiach a združeniach,
celoživotnú aktívnu činnosť a prínos v oblasti posu-f) 
dzovania zhody.

Udeľovanie Ceny J. W. Kempelena za skúšobníctvo má viac 
ako 15 - ročnú tradíciu. Posledné udeľovanie sa uskutočnilo 
v roku 2014, kedy bolo ocenených šesť jednotlivcov a jeden 
pracovný kolektív. Tento rok Cenu J. W. Kempelena za skú-
šobníctvo slávnostne udelil predseda úradu Ing. Pavol Pavlis 
deviatim jednotlivcom:

1. Ing. Dana Rástočná-Illová, 
PhD., VÚTCH-CHEMITEX, spol. s. r. o. – za význam-
né riešenia pri poskytovaní služieb spojených s posudzo-
vaním zhody a certifikáciou, za rozšírenie a skvalitnenie 
poskytovaných služieb a za osobnú aktivitu v medziná-
rodných a domácich organizáciách, odborných spoloč-
nostiach a združeniach.

2. Helena Vranková, EVPÚ, a. s. – za celoživotnú aktívnu 
činnosť a prínos v oblasti posudzovania zhody.

3. Ing. Igor Kuruc, CSc., Technický a skúšobný ústav 
Piešťany, š. p., - za osobnú aktivitu v medzinárodných 
a domácich organizáciách, odborných spoločnostiach 
a združeniach a za celoživotnú aktívnu činnosť a prínos 
v oblasti posudzovania zhody.

4. Ing. Jozef Pillár, Technický skúšobný ústav Piešťany, 
š. p. – za významné technické riešenia v oblasti prístrojo-
vého zabezpečenia a metód skúšania a za osobnú aktivitu 
v medzinárodných a domácich organizáciách, odborných 
spoločnostiach a združeniach.

5. Ing. Dušan Hanko, Technický skúšobný ústav Piešťa-
ny, š. p. – za celoživotnú aktívnu činnosť a prínos v oblas-
ti posudzovania zhody.

6. Ing. Dušan Konický, Technická inšpekcia, a. s. – za ce-
loživotnú aktívnu činnosť a prínos v oblasti posudzovania 
zhody. 

7. Ing. Štefan Král, PhD. – Slovenská legálna metrológia, 
n. o. – za osobnú aktivitu v medzinárodných a domácich 
organizáciách, odborných spoločnostiach a združeniach.

8. RNDr. Milan Mišovich – Slovenský metrologický 
ústav – za celoživotnú aktívnu činnosť a prínos v oblasti 
posudzovania zhody.

9. Ing. Josef Svítek – Liptovská skúšobňa 
s. r. o. – za rozšírenie a skvalitnenie poskytova-
ných služieb a celoživotnú aktívnu činnosť a prí-
nos v oblasti posudzovania zhody.

Mgr.	Barbora	Hencelová	
odbor	skúšobníctva	a	európskych	záležitostí,	

ÚNMS	SR
barbora.hencelova@normoff.gov.sk
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47. FÓRUM METROLÓGOV

V dňoch 24. a 25. mája 2017 pri príležitosti Svetového dňa 
metrológie zorganizovala Slovenská metrologická spoloč-
nosť (SMS) pod záštitou Úradu pre normalizáciu, metrológiu 
a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) v priesto-
roch Hotela Partizán, Tále - Bystrá stretnutie slovenských 
metrológov, a to 47. Fórum metrológov s tematickým zame-
raním „Metrológia v predaji tovarov na vnútornom trhu EU“. 
Cieľom konferencie bolo vytvoriť základ pre efektívnu vý-
menu informácií a skúseností zo všetkých oblastí týkajúcich 
sa merania a metrológie pri predaji tovarov a služieb, a to me-
dzi predajcami, orgánmi trhového dozoru a dohľadu, orgánmi 
metrologického dozoru, orgánmi štátnej správy a profesijný-
mi združeniami.
Program 47. Fóra metrológov otvoril predseda SMS, Ing. 
Tomáš Švantner, riaditeľ odboru metrológie ÚNMS SR Ing. 
Zbyněk Schreier, CSc. a generálny riaditeľ SLM, n. o. doc. 
Ing. Jaromír Markovič, PhD.
Predseda SMS Ing. Tomáš Švantner ďalej informoval účast-
níkov o organizačných otázkach fóra. V rámci 47. Fóra met-
rológov boli udeľované ceny J. A. Segnera za metrológiu. 
Ocenení boli štyria jednotlivci a jeden kolektív (bližšie in-
formácie sú v nasledujúcom článku). V rámci fóra predstavili 
svoje výrobky a služby vystavovatelia z firiem Libra, spol. 
s r. o., Elso Philips Service, spol. s r. o. a Menert, spol. s r. o.

Rokovanie 47. Fóra metrológov bolo rozdelené do troch blokov:
I. Meranie a metrologická kontrola pri predaji tovarov.

Povinnosti používateľov určených meradiel v kon-− 
texte zákona č. 42/2017 Z. z. (novela zákona o metro-
lógii) (Ing. Zbyněk Schreier, CSc., ÚNMS SR)
Optimalizácia činností súvisiacich so zabezpečením − 
metrologickej kontroly v praxi (Ing. Tomáš Švant-
ner, SLM, n. o.)
Metrológia v oblasti facility managementu s akcen-− 
tom na merače tepla a prietokomery (Ing. Miroslav 
Wöllner, Menert, spol. s r. o.)
Váhy ako nástroj znižovania nákladov a zefektívňova-− 
nia procesov (Ing. Lukáš Krásny, Libra, spol. s r. o.)

Tento tematický blok bol venovaný národnému metrologické-
mu systému SR, výkladu ustanovení zákon č. 42/2017 Z. z., 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-
ších predpisov (novely zákona o metrológií) v nadväznosti na 
predaj tovarov a služieb a taktiež aj aktuálne pripravovaným 

zmenám v legislatíve pre oblasť metrológie. V rámci prezen-
tácie vzťahov starého prístupu a Nového prístupu harmoni-
zovaného práva EÚ pri uvádzaní a sprístupňovaní meradiel 
na trhu a z pohľadu nových ustanovení zákona o metrológií 
bolo uvedené, že tieto ustanovenia nie sú vždy všetkými sub-
jektmi vnímané rovnako, čo môže negatívne ovplyvňovať ich 
činnosť. Nedávne legislatívne zmeny budú naďalej prinášať 
množstvo otázok a námetov do diskusie. Ďalej bolo uvedené, 
že plnenie požiadaviek vyplývajúcich z legislatívy pre oblasť 
metrológie môže byť pre firmy zaťažujúce, keďže tieto sa pri-
márne zaoberajú problémami spojenými s predmetom svojho 
podnikania (core business). Takéto firmy sú následne vysta-
vené tlaku predajcov, servisných organizácii a dodávateľov 
metrologických služieb, ktorí ponúkajú vlastné interpretácie 
ustanovení legislatívy s cieľom zabezpečiť si výhodný biz-
nis. Práve preto je nevyhnutné KOMU? ponúknuť informácie 
z prvej ruky, podať pomocnú ruku napr. v oblasti správy me-
radiel, objednávok, faktúr a iných dokladov, upozorneniami 
na skončenie platnosti overenia meradiel a pod. Prezentácia 
portfólia služieb, ponuka vhodných meradiel s prihliadnutím 
na rozsah a oblasť použitia, ukážka činnosti laboratórií a ob-
jasnenie toho, čo zahŕňa metrologický proces je nepochybne 
nevyhnutný krokom k preukázaniu spôsobilosti a snahy za-
bezpečiť transparentné obchodné vzťahy, v ktorých nespráv-
ne výsledky merania môžu poškodiť záujmy fyzických osôb, 
právnických osôb alebo spoločnosti.

II. Požiadavky na meranie a meradlá pri zabezpečovaní 
kvality a bezpečnosti tovarov.

Monitoring a dodržiavanie chladiaceho reťazca podľa − 
komodít a požiadaviek ustanovených v legislatíve 
európskeho spoločenstva (MVDr. Oľga Ľuptáková, 
PhD., Regionálna veterinárna a potravinová správa)
Dôležitosť funkčných meracích zariadení v systéme − 
HACCP na prevádzkových jednotkách (JUDr. Albín 
Sladovník, SKOR SL, spol. s r. o.)
Všeobecné požiadavky na meradlá používané pri ob-− 
chodných transakciách (Ing. Tomáš Peták, PhD., 
Ing. Miloš Ujlaky, SLM, n. o.)
Meranie teploty pri skladovaní a preprave podľa HACCP − 
(Marián Hubinský, Elso Philips Service, spol. s r. o.)

Cieľom druhého tematického bloku bolo identifikovať požia-
davky na meranie a metrologickú kontrolu meradiel vyplýva-
júce zo všeobecne záväzných právnych predpisov a norma-
tívnych dokumentov, ktoré musí predajca pri predaji tovarov 



eMetrológia	a	skúšobníctvo	2/2017	 15

InformácIe

alebo služieb zabezpečiť, a to s akcentom na súčasné trendy 
a skúsenosti. Správne meranie je základným a nevyhnutným 
krokom v procese zabezpečenia kvality a bezpečnosti. Okrem 
vhodnej metrologickej nadväznosti meradla zabezpečenej 
kompetentným dodávateľom, do procesu vstupuje aj množ-
stvo iných relevantných faktorov ako je výber meradla, metó-
da merania, miesto merania, kritériá akceptovateľnosti a pod. 
Požiadavky na merania a meradlá sú nielen ustanovené zá-
konom o metrológií, ale aj osobitnými predpismi. Prax však 
neustále dokazuje, že aj keď systém je nastavený správne, tak 
sa neustále objavujú nedostatky v procese dodržiavania kva-
lity a bezpečnosti tovarov. Merania sa v niektorých prípad-
och vykonávajú nedostatočne, neodborne, niekde sú dokonca 
nahrádzané len formálnym preukazovaním plnenia ustanove-
ných požiadaviek. Niektoré dokumentované výsledky z kont-
rol ukázali, že ako spotrebitelia musíme byť neustále ostražití 
a v pozore. Nápravným opatrením pre niektoré nedostatky by 
mohli byť progresívne riešenia ako sú napríklad monitorova-
cie systémy s možnosťou uchovávania dát.

III. Požiadavky na označené a neoznačené spotrebiteľsky ba-
lené výrobky. 

Legislatívne požiadavky na spotrebiteľské balenia − 
v zmysle zákona o metrológii (Ing. Tomáš Miřetin-
ský, ÚNMS SR)
Najčastejšie nedostatky zistené pri výkone met-− 
rologického dozoru registrovaných osôb na SBV 
(Ing. Katarína Sokolová, Ing. Gabriela Lešková, 
Slovenský metrologický inšpektorát)
Spotrebiteľsky balené výrobky a prax (− Ing. Ingrid Vaj-
cziková, PhD., Ing. Jaroslava Kaňuchová – Pátková, 
PhD., Zväz výrobcov hrozna a vína Slovensku)

Tretí blok bol obsahovo zameraný na zhrnutie požiadaviek 
na spotrebiteľsky balené výrobky (SBV), na zodpovedanie 
otázok typu aký je rozdiel medzi neoznačeným a označeným 
SBV, na metódy kontroly množstva výrobku u prevádzkova-
teľa baliarne alebo dovozcu a po uvedení na trh, požiadavky 
na registráciu podnikateľov, ktorých predmetom činnosti je 
balenie alebo dovoz SBV a metrologický dozor nad SBV. 
Bolo zdôraznené, že nesprávne množstvo výrobku v balení 
môže mať negatívny dopad na spotrebiteľa, ako aj na samot-
nú baliareň alebo dovozcu. Preukázanie správneho skutočné-
ho množstva výrobku v obale si vyžaduje mať implemento-
vaný systém kontroly, vhodnú metodiku, meracie zariadenia, 
personál zabezpečenie a pod. Uvedený reálny príklad z praxe, 
ukázal, že takýto systém môže byť funkčný. A motto registro-
vaného subjektu: „Dôvera zákazníka sa získa nielen ak bude 
dodržaná kvalita, ale aj kvantita“.
Slovenská metrologická spoločnosť aj touto cestou ďaku-
je účastníkom za pozornosť, hodnotné podnety do diskusií 
a v neposlednom rade prednášateľom za kvalitné prednášky. 
Ako bolo pri záverečnom príhovore uvedené, Výbor SMS 
s radosťou privíta podnety na zameranie nasledujúceho fóra, 
prednášky, prednášateľov od členov ako aj nečlenov SMS.
Uvedené prednášky budú dostupné na webovom sídle SMS 
na www.metrolog.sk.

Ing.	Tomáš	Švantner,	predseda	SMS	
Ing.	Miloš	Ujlaky,	člen	výboru	SMS

Ing.	Andrea	Bérešová,	PhD.,	odbor	metrológie	ÚNMS	SR

ODOVZDÁVANIE OCENENIA PREDSEDU ÚRADU PRE NORMALIZÁCIU, 
METROLÓGIU A SKúŠOBNÍCTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Pri príležitosti Svetového dňa metrológie, 20. mája, ktorým 
si pripomíname podpísanie Metrickej konvencie z roku 1875 
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníc-
tvo SR Ing. Pavol Pavlis v zastúpení vedúcim služobného 
úradu Ing. Františkom Danišom slávnostne udeľoval oce-
nenie predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skú-
šobníctvo Slovenskej republiky(ďalej len „úrad“), cenu J. A. 
Segnera za metrológiu.
Cena J. A. Segnera sa udeľuje každý rok podľa rozhodnu-
tia predsedu úradu č. 57/2000 z 9. júna 2000 a nesie meno 
Jána Andreja Segnera (1704 – 1777), bratislavského mate-
matika, fyzika a vynálezcu, po ktorom je pomenované koleso 
pracujúce na princípe reaktívnej sily (1750) a ktorý stál pri 
základoch merania rýchlosti prúdenia vody a jej pretečeného 
množstva (1753). 
Cieľom Segnerovej ceny je oceniť významný prínos osoby ale-
bo kolektívu zamestnancov, ktorým prispeli k rozvoju metroló-
gie a metrologického zabezpečenia meradiel, správnosti a jed-
notnosti meraní v Slovenskej republike alebo prispeli k infor-
movaniu verejnosti o výsledkoch dosiahnutých v tejto oblasti.

Cenou J. A. Segnera za metrológiu boli ocenení:
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●  Dušan Boško – za celoživotnú aktívnu činnosť 
a prínos v oblasti metrológie.

Dušan Boško v odbore metrológie pracuje od nástupcu do pr-
vého zamestnania na pracovné miesto „Mechanik meracích 
a regulačných prístrojov“ v spoločnosti Slovnaft. V priebehu 
svojej pracovnej kariéry nadobúdané pracovné skúsenosti 
a poznatky zhodnocoval vždy v ďalších projektoch v oblasti 
metrológie, v ktorej pôsobí tridsaťosem rokov. V roku 2004 
založil Bratislavskú metrologickú spoločnosť s. r. o., kde vy-
konáva funkciu konateľa. Je autorom a realizátorom vlast-
ných rozvojových projektov, ktorých výsledkom sú prevádz-
kyschopné, funkčné a zabezpečené metrologické pracoviská. 
Dušan Boško je štatutárnym zástupcom autorizovanej osoby, 
zástupcom notifikovanej osoby, vedúcim akreditovaného 
pracoviska a štatutárnym orgánom zamestnávateľskej orga-
nizácie. Je osobnosťou dosahujúcou dlhoročné cenné príno-
sy do rozvoja slovenskej metrológie aktívnym angažovaním 
sa do činnosti v profesijných organizáciách a združeniach, 
ale aj do aktivít pre zvyšovanie povedomia a informovanos-
ti laickej verejnosti o metrológii ako profesijnej technickej 
činnosti.

● Ing. Marián Krajčírik – za celoživotnú aktívnu 
činnosť a prínos v oblasti metrológie a významné 
technické riešenia pri poskytovaní metrologických 
služieb.

Ing. Marián Krajčírik absolvoval vysokoškolské štúdium 
v odbore Vodné stavby a vodné hospodárstvo na Stavebnej 
fakulte. Po nástupe do prvého zamestnania začal pracovať 
ako stavbyvedúci a následne vedúci strediska v oblasti zame-
ranej na kolektory pre inžinierske siete, budovanie kanalizácii 
a merných objektov. Odborný prínos jeho práce je zameraný 
na oblasť hydrauliky, ktorej sa venuje svojimi vedomosťami 
a praxou už viac ako 28 rokov. V roku 2002 založil firmu 
Hymes MK, s. r. o. kde vykonáva funkciu vedúceho labo-

ratória a štatutárneho zástupcu autorizovanej osoby. Oblasť 
pôsobenia firmy je zameraná na overovanie určených mera-
diel pretečeného objemu vody s voľnou hladinou, hydrau-
lickým výpočtom, návrhom a výstavbou merných objektov 
a osadeniu merných žľabov. Medzi tie najdôležitejšie pro-
jekty pod jeho vedením patrí vypracovanie hydraulického 
projektu pre U. S. Steel Košice, Vodné dielo Žilina, Slovnaft 
Bratislava, Železiarne Podbrezová a obchodné reťazce Billa, 
Lidl a mnohé ďalšie projekty.

● Ing. Miloš Ujlaky – za prednáškovú činnosť 
na odborných akciách, seminároch, konferenci-
ách v Slovenskej republike a v zahraničí a osobnú 
aktivitu v medzinárodných a domácich metrolo-
gických organizáciách, odborných spoločnostiach 
a združeniach.

Od roku 2010 pôsobí na pozícii člena Výboru Slovenskej 
metrologickej spoločnosti, kde vykonáva dobrovoľnú čin-
nosť nad rámec svojich pracovných aktivít a svojím pôso-
bením patrí medzi jedinečných a výnimočných členov spo-
ločnosti prispievaním k rozvoju a rastu metrológie. V sú-
časnosti je zamestnaný v Slovenskej legálnej metrológii 
n. o. a vykonáva funkciu vedúceho oddelenia výskumu a vý-
voja. Vo svojej práci sa špecializuje najmä na prednáškovú 
a lektorskú činnosť pre širokú laickú a odbornú verejnosť. 
Vykonáva aj publikačnú činnosť, a to v rámci časopisu Met-
rológia a skúšobníctvo, v ktorom patrí medzi prispievateľov 
odborných článkov tematicky zameraných na aktuálne témy 
v oblasti metrológie, ale aj na výsledky výskumu a vývoja 
Slovenskej legálnej metrológie, n. o.

● Ing. Dušan Solivajs, PhD. – za rozšírenie a skvalit-
nenie poskytovaných metrologických služieb.

Odborné poznatky a skúsenosti nadobudol počas jeho pôso-
benia v Spojenom ústave jadrových výskumov v Dubne, kto-
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je európske a národné požiadavky vzťahujúce sa na meradlá 
a metrologickú kontrolu do činností vykonávajúcich prísluš-
níkmi Policajného zboru Slovenskej republiky, a to v podobe 
metodických nimi vydávaných usmernení, školení a účastí 
na programoch medzilaboratórnych porovnávacích meraní.

V mene redakcie oceneným srdečne blahoželáme a praje-
me im ešte veľa metrologických úspechov.

Ing.	Martina	Páleniková
odbor	metrológie,	ÚNMS	SR

martina.palenikova@normoff.gov.sk

V dňoch 24. a 25. mája sa konalo 47. Fórum metrológov 
zamerané na metrológiu v predaji tovarov na vnútornom trhu 
EÚ, počas ktorého vystúpilo množstvo prednášajúcich v jed-
notlivých prednáškových blokoch. V prednáškovom bloku 
„Požiadavky na označené a neoznačené spotrebiteľsky ba-
lené výrobky“ ako prvý prednášajúci vystúpil Ing. Tomáš 
Miřetinský z Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšob-
níctvo SR (ÚNMS SR) s prezentáciou objasňujúcou legis-
latívne požiadavky v oblasti označených a neoznačených 

spotrebiteľských balení. Ako už samotná téma naznačuje, 
prezentácia bližšie oboznámila zúčastnených s požiadavka-
mi európskej legislatívy ako aj požiadavkami legislatívy Slo-
venskej republiky v oblasti spotrebiteľských balení.
Európska legislatíva upravujúca spotrebiteľské balenia pozo-
stáva zo súboru troch smerníc, smernice 75/107/EHS upra-
vujúcej požiadavky na fľaše používané ako odmerné nádoby, 
smernice 76/211/EHS upravujúcej požiadavky 

označené spotrebiteľské balenie

rými prispel k zabezpečeniu rozvoja etalónového vybavenia, 
skvalitnenie a automatizáciu vykonávaných procesov a kon-
tinuálny výkon činností súvisiacich s meraním osobných 
dávok ekvivalentov a služieb osobnej dozimetrie. Následne 
pôsobil ako samostatný technik v odbore cyklotrónového 
centra na Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníc-
tvo Slovenskej republiky. Je autorom viac ako 20 odborných 
článkov publikovaných najmä v zahraničí. Od roku 2011 je 
zamestnancom Slovenskej legálnej metrológie, n. o., kde 
pôsobí na pozícii vedúceho pracoviska osobnej dozimetrie. 
Vo svojej práci sa špecializuje najmä na veličiny osobnej 
dozimetrie a je odborným zástupcom Slovenskej legálnej 
metrológie, n. o. pre osobnú dozimetriu a prácu s uzavretými 
zdrojmi ionizujúceho žiarenia.

● Kolektív zamestnancov odboru akvizícií a inovácií 
Prezídia Policajného zboru Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky - za prínos v oblasti metro-
logickej legislatívy, najmä v oblasti harmonizácie 
s predpismi Európskej únie.

Odbor akvizícii a inovácii vznikol rozšírením kompetencií 
odboru vedecko – technického rozvoja Prezídia Policajného 
zboru. Kolektív zamestnancov už viac ako 15 rokov apliku-

LEGISLATÍVA V OBLASTI OZNAČENýCH A NEOZNAČENýCH 
SPOTREBITEĽSKýCH BALENÍ
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vopred zabalený výrobok 
(nie je spotrebiteľským balením)

Ing.	Tomáš	Miřetinský
odbor	metrológie	ÚNMS	SR

tomas.miretinsky@normoff.gov.sk

na plnenie určitých spotrebiteľsky balených výrobkov podľa 
hmotnosti alebo objemu a smernice 2007/45/ES, ktorou sa 
stanovujú pravidlá pre menovité množstvá spotrebiteľsky 
balených výrobkov určitých druhov vín a liehovín.
Uvedené smernice európskeho práva boli transponované 
do právnych predpisov Slovenskej republiky, a to do zá-
kona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon 
o metrológii), vyhlášky ÚNMS SR č. 207/2000 Z. z. o ozna-
čenom spotrebiteľskom balení v znení neskorších predpisov 
a vyhlášky ÚNMS SR č. 419/2013 Z. z. o spotrebiteľskom 
balení. 
V rámci prednášky bolo vysvetlené, že používanie značky 
„e“ je dobrovoľné. Prevádzkovateľ baliarne môže označiť 
značkou „e“ svoje spotrebiteľské balenia pred uvedením 
na trh EÚ, EHP a zmluvných štátov Švajčiarska a Turecka 
(spoločný trh) alebo dovozca doviesť takto označené spot-
rebiteľské balenia na spoločný trh, ak spĺňajú požiadavky 
právnych predpisov SR týkajúcich sa označených spotrebi-
teľských balení. 

Na záver na základe diskusie bolo objasnené, že výhodou 
pre prevádzkovateľov baliarní vyplývajúcou z používania 
značky „e“ je jednotná právna norma v rámci spoločného 
trhu, čo znamená jednoduchšie umiestňovanie označených 
spotrebiteľských balení na trhu Slovenskej republiky a pre-
dovšetkým na spoločnom trhu, pretože takto zabalené spot-
rebiteľské balenia sú zárukou kvality plnenia. 
Značka „e“ predstavuje konkurenčnú výhodu pred neoznače-
nými spotrebiteľskými baleniami. Ďalšou výhodou je mož-
nosť využívania princípu priemeru, čo znamená, že každé 
spotrebiteľské balenie musí obsahovať v priemere menovité 
množstvo deklarované na obale. Asi jedinou nevýhodou po-
užívania značky „e“ sú prvotné investície spojené so získa-
ním povolenia na používanie značky „e“, v prípade SR je to 
registrácia na činnosť balenia alebo dovozu spotrebiteľsky 
balení podľa zákona o metrológii. 
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PONUKA VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV S TERMÍNAMI na rok 2017 Termín 

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 fyzikálno-chemické 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 

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 

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/odborne-kurzy/v Cenník vzdelávacieho strediska (pdf, 103 kB)) Pozvánky si môžete vyžiadanie aj e-mailom: 
vzdelavanie@smu.gov.sk 

Mgr.	Soňa	Michalková	
Slovenský	metrologický	ústav	

vzdelavanie@smu.gov.sk
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