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InformácIe

INFORMÁCIA O PRIJATÍ NOVÉHO ZÁKONA Č. 157/2018 Z. Z.
O METROLÓGII A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV

Národná rada Slovenskej republiky dňa 15. mája 2018
na svojej 31. schôdzi schválila nový zákon č. 157/2018 Z. z.
o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „nový zákon o metrológii“), ktorý nahrádza doterajší
zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„súčasný zákon o metrológii“). Tento nový zákon o metrológii bol dňa 7. júna 2018 zverejnený v Zbierke zákonov
a účinnosť nadobúda 1. júla 2018.
Nový zákon o metrológii nahrádza súčasný zákon o metrológii, ktorý je platný od roku 2000 a ktorý bol niekoľkokrát novelizovaný. Súčasný zákon o metrológii už nespĺňal
požiadavky tvorby právnych predpisov a aj niektoré ustanovenia zákona boli ťažko vykonateľné alebo procesne nedostatočné popísané. Ďalšou potrebou prijatia nového zákona
o metrológii bolo reflektovanie na vývoj v oblasti merania,
meradiel a činností osôb pôsobiacich v oblasti metrológie.
Nový zákon o metrológii zavádza povinne kalibrované
meradlá, čo sú meradlá, ktoré sa používajú pri meraniach
uskutočňovaných podľa osobitných predpisov, ktoré sa nevykonávajú určeným meradlom, to znamená, že na takéto
meranie neexistuje druh určeného meradla. Povinne kalibrované meradlá musia byť kalibrované v rozsahu vhodnom
na príslušný účel merania, pričom táto kalibrácia musí byť
vykonaná Slovenským metrologickým ústavom, Slovenskou
legálnou metrológiou, n. o. alebo akreditovaným kalibračným laboratóriom. Toto ustanovenie by malo zabrániť, aby
sa pri meraniach, ktoré sú vyžadované všeobecne záväznými
právnymi predpismi, napríklad pri výkone štátnej moci, používali amatérske meradla bez metrologického zabezpečenia.
Ďalej nový zákon ustanovuje dezignovanú organizáciu,
čo je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá realizuje a uchováva národný etalón, ustanovuje požiadavky na dezignáciu, postup dezignácie, povinnosti dezignovanej organizácie a dohľad nad dezignovanou organizáciou.
V súčasnom zákone o metrológii je ustanovené iba to, že
národný etalón môže okrem Slovenského metrologického
ústavu realizovať a uchovávať aj iná právnická osoba. Dezignované organizácie sú štandardne využívané vo svete na
to, aby zabezpečovali metrologickú nadväznosť meradiel
na najvyššej metrologickej úrovni, to znamená prostredníctvom národných etalónov pod dohľadom národných metrologických inštitúcii, čo v prípade Slovenskej republiky znamená pod dohľadom Slovenského metrologického ústavu.
Ďalej nový zákon spresňuje autorizáciu na výkon overovania určených meradiel a na výkon úradného merania,
spresňuje autorizačné požiadavky a povinnosti autorizovaných osôb. Predovšetkým spresňuje kontrolu splnenia auto-

eMetrológia a skúšobníctvo 2/2018

rizačných požiadaviek u žiadateľa o autorizáciu, kde sa primerane postupuje podľa zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole
v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole v štátnej správe“), a to s cieľom dosiahnutia
vyššej efektivity a maximálnej objektivity pri kontrole splnenia autorizačných požiadaviek u žiadateľa o autorizáciu.
Precizujú sa ustanovenia týkajúce sa rozhodnutia o predlžení,
zmene, pozastavení, zrušení a zániku autorizácie. Obdobne
v novom zákone o metrológii sú precizované jednotlivé ustanovenia týkajúce sa registrácie podnikateľov, ktorých činnosťou je oprava alebo montáž určených meradiel alebo balenie
označeného spotrebiteľského balenia alebo dovoz označeného spotrebiteľského balenia. Novinkou v oblasti registrácie
je možnosť zmeny už existujúceho rozhodnutia o registrácii,
nakoľko podľa súčasnej právnej úpravy sa vždy pri zmene
registrácie vydávalo nové rozhodnutie o registrácii.
V rámci žiadosti o autorizáciu a registráciu boli odstránené byrokratické prekážky, kedy žiadatelia nemusia orgánu
štátnej správy predkladať spolu so žiadosťou doklady, ktoré
si orgán štátnej správy vie zistiť z registrov štátnej správy,
napr. overený výpis z obchodného registra, živnostenského registra atď. Náležitosti konania podľa nového zákona
o metrológii sú upravené tak, aby mohli byť využité prostriedky elektronického podania v systéme eGOV.
Ďalej v novom zákone o metrológii sú precizované ustanovenia týkajúce sa vzťahu k zahraničiu, a to konkrétne
k vzájomnému uznávaniu meradiel vyrobených a uvedených
v inom členskom štáte Európskej únie. Nový zákon o metrológii umožňuje uvádzanie meradiel na trh Slovenskej republiky bez potreby výkonu ďalších alebo opakovaných skúšok,
ak tieto meradla boli uvedené na trh v inom členskom štáte
Európskej únie, a to výrobcom alebo dovozcom, ale zároveň musia spĺňať požiadavky na určené meradlo ustanovené
vo všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej
republiky. Ide o uplatňovanie administratívneho pravidla,
tak ako to ustanovuje Nariadenie Európskeho parlamentu
a Rady č. 764/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa ustanovujú postupy týkajúce sa uplatňovania určitých vnútroštátnych technických pravidiel na výrobky, ktoré sú v súlade s právnymi
predpismi uvedené na trh v inom členskom štáte, a ktorým sa
zrušuje rozhodnutie č. 3052/95/ES. Aplikáciou tohto ustanovenia ide predovšetkým o ochranu konečného spotrebiteľa,
ktorý má záruku, že meradlo ako určené meradlo spĺňa svojimi technickými a metrologickými charakteristikami požiadavky na určené meradlo, ktoré na neho ustanovujú všeobecné záväzné právne predpisy Slovenskej republiky pre oblasť
metrológie, čím sú chránené jeho oprávnené záujmy.
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Členenie a názvy jednotlivých paragrafov nového zákona o metrológii
Zákon
č. 157/2018 Z. z.
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9
§ 10
§ 11
§ 12
§ 13
§ 14
§ 15
§ 16
§ 17
§ 18
§ 19
§ 20
§ 21
§ 22
§ 23
§ 24
§ 25
§ 26
§ 27
§ 28
§ 29
§ 30
§ 31
§ 32
§ 33
§ 34
§ 35
§ 36
§ 37
§ 38
§ 39
§ 40
§ 41
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Zákon
č. 142/2000 Z. z.
§1
§2

Názov

Predmet úpravy
Základné ustanovenia
Osoby zo zákona a ich kompetencie
§ 30
Orgány štátnej správy pre oblasť metrológie
Úrad; Poznámka: Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
§ 31
Slovenskej republiky
§ 33
Inšpektorát; Poznámka: Slovenský metrologický inšpektorát
Ústav (Slovenský metrologický ústav); Poznámka: Slovenský metrologický
§ 32
ústav už nie je orgánom štátnej správy.
Matérie zákona
§3
Zákonné meracie jednotky
§5
Skupiny meradiel
§6
Národný etalón a ostatný etalón
§7
Certifikovaný referenčný materiál a ostatný referenčný materiál
§8
Určené meradlo
§ 14
Značka schváleného typu a osobitná značka
§ 18
Overovacia značka
§ 21
Spotrebiteľské balenie
Používanie matérii zákona
§4
Používanie zákonnej meracej jednotky a inej meracej jednotky
§ 19
Používanie určeného meradla
§9
Používanie povinne kalibrovaného meradla
§ 22
Povinnosti prevádzkovateľa baliarne a dovozcu spotrebiteľského balenia
Metrologická kontrola meradiel
§9
Metrologická kontrola
Schválenia typu určeného meradla a proces schválenia typu určeného meradla
§ 10
Podmienky schválenia typu
§ 11
Rozhodnutie o schválení typu
§ 12
Rozhodnutie o schválení typu s obmedzením
§ 10 ods. 7
Zmena rozhodnutia o schválení typu
Pozastavenie platnosti rozhodnutia o schválení typu a zrušenie rozhodnutia
§ 13
o schválení typu
Overenie určeného meradla a proces overenia určeného meradla
§ 15
Overenie určeného meradla
§ 16
Prvotné overenie
§ 17
Následné overenie
Samostatné paragrafy
§ 20
Úradné meranie
§ 29
Spôsobilosť v oblasti metrológie
nový §
Dezignácia
Autorizácia a proces autorizácie
§ 23
Autorizácia
§ 23 ods. 1
Žiadosť o autorizáciu
§ 23
Autorizačné požiadavky
§ 23
Kontrola splnenia autorizačných požiadaviek
§ 24
Rozhodnutie o autorizácii
§ 24 ods. 5
Rozhodnutie o zmene autorizácie
§ 24 ods. 3
Rozhodnutie o predĺžení autorizácie
§ 24 ods. 5
Rozhodnutie o pozastavení autorizácie
§ 24 ods. 7
Rozhodnutie o zrušení autorizácie
§ 24 ods. 9
Zánik autorizácie
§ 25
Povinnosti a oprávnenia autorizovanej osoby
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§ 42
§ 43
§ 44
§ 45
§ 46
§ 47
§ 48
§ 49
§ 50
§ 51

§ 26
§ 26 ods. 1
§ 26 ods. 2
§ 26 ods. 3
§ 27
nový §
nový §
§ 27 ods. 3
§ 27 ods. 3 písm. b)
§ 28

§ 52

§ 33

§ 53

§ 34

§ 54
§ 55

§ 35
§ 36 a § 36a

§ 56
§ 57
§ 58

§ 37
§ 38
§ 39

§ 59
§ 60

nový §
§ 41 a § 41a

§ 61

§ 41b

§ 62
§ 63

§ 41c
§ 42

Registrácia a proces registrácie
Registrácia
Prihláška na registráciu
Registračné požiadavky
Kontrola splnenia registračných požiadaviek
Rozhodnutie o registrácii
Rozhodnutie o zmene registrácie
Rozhodnutie o pozastavení registrácie
Rozhodnutie o zrušení registrácie
Zánik registrácie
Povinnosti registrovanej osoby
Metrologický dozor
Metrologický dozor
Metrologický dozor nad spotrebiteľským balením a fľašou ako odmernou
nádobou
Oprávnenia a povinnosti inšpektorov
Sankcie
Vzťah k zahraničiu
Vzťah k zahraničiu
Informačné povinnosti
Správne konanie
Záverečné ustanovenia
Splnomocňovacie ustanovenie
Prechodné ustanovenia
Prijatie zákona v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti
technických predpisov
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie
Zrušovacie ustanovenie
Ing. Zbyněk Schreier, CSc.
Ing. Tomáš Miřetinský
Ing. Michal Slezák
odbor metrológie, ÚNMS SR
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SPRÁVA O ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH A NOTIFIKOVANÝCH OSÔB
PODĽA ZÁKONA Č.264/1999 Z. Z. ZA ROK 2017
Jednou z úloh Odboru skúšobníctva a európskych záležitostí (ďalej len
„OSaEZ“) Úradu pre normalizáciu,
metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej
republiky (ďalej len „ÚNMS SR) podľa 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“)
OSaEZ zabezpečoval notifikáciu slovenských autorizovaných osôb
na smernice a nariadenia Nového prístupu Európskej komisii (ďalej len
„EK“) a ostatným členským štátom Európskej únie (ďalej len „EÚ“). Do 31.
decembra 2017 mala Slovenská republika (ďalej len „SR“) 18 notifikovaných
osôb, pričom 17 notifikovaných osôb
má pridelené identifikačné číslo a 1
notifikovaná osoba má pridelené označenie RTPO na vykonávanie činnosti
podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2014/68/EÚ z 15.
mája 2014 o harmonizácii právnych
predpisov členských štátov týkajúcich
sa sprístupňovania tlakových zariadení
na trhu.
V roku 2017 boli vydané 4 rozhodnutia o autorizácii udelené podľa zákona o zhode z dôvodu zmeny právnych
predpisov, zmeny rozsahu autorizácie,
zmeny osôb konajúcich v mene autorizovanej osoby, ukončenia platnosti
predchádzajúcej autorizácie a pod. Autorizácia nebola udelená žiadnemu novému subjektu.
ÚNMS SR vykonával kontrolnú činnosť v roku 2017 podľa Metodického
postupu č. 8/2016 na kontrolu činnosti
autorizovaných osôb a notifikovaných
osôb podľa zákona o zhode. Kontrolná
činnosť sa vykonávala dvoma spôsobmi:
a) kontrola na základe poverenia predsedu ÚNMS SR alebo
b) kontrola vykonávaná v spolupráci
so Slovenskou národnou akreditačnou službou (ďalej len „SNAS“).
Pri kontrolnej činnosti sa preveruje kontinuálne plnenie autorizačných
a notifikačných požiadaviek prísluš6

je v rámci svojej pôsobnosti a z nej
vyplývajúcich kompetencií metodické
riadenie autorizovaných osôb (ďalej len
„AO“) a notifikovaných osôb (ďalej len
„NO“). OSaEZ do 31. decembra 2017
metodicky riadil 20 AO podľa zákona
o zhode, z ktorých 1 AO vykonávala
posudzovanie zhody vojenských zbraní,
výbušnín a munície podľa štandardov
NATO.

AO/NO Technický a skúšobný ústav
pôdohospodársky (N.P.aP.C., š.p.o.),
SKTC-106 v Rovinke, ktorá patrila
predchádzajúce roky pod Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum,
je v súčasnosti zaradená do štruktúry
Ústredného kontrolného a skúšobného
ústavu poľnohospodárskeho (ÚKSÚP).
Prehľad AO/NO je uvedený v tabuľke
č. 1.

Tabuľka č. 1: AO/NO
P.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Číslo Číslo
SKTC NO
101
102
104
106
108
111
112
113
114
115
118
119
128
169
173
174
175
176
177
178

1293
1781
1299
1300
2005
2369
1395
2265
2394
1297
1634
1296
1358
1354
–
RTPO
1353
2408
1432
–

AO/NO

Sídlo

EVPÚ a. s.
Slovenský metrologická ústav
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
ÚKSÚP – TSÚP
E.I.C., Engineering inspection company s.r.o.
VIPO a. s.
KONŠTRUKTA – Defence, a.s.
3EC International a. s.
Bratislavská metrologická spoločnosť s.r.o.
VÚZ – Priemyselný inštitút SR
Výskumný ústav chemických vlákien, a.s.
VÚTCH-CHEMITEX, spol. s. r. o.
Výskumný ústav dopravný, a. s.
Technická inšpekcia, a. s.
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie
Reaktortest, s. r. o.
TÜV SÜD Slovakia s. r. o.
Prvá zváračská, a. s.
Slovenská legálna metrológia, n. o.
Liptovská skúšobňa s. r. o.

ných právnych predpisov autorizovanými a notifikovanými osobami. Pre tento
účel bolo vykonaných 5 kontrol podľa
písmena a). Jednou z uvedených kontrol
v roku 2017 bolo povinné spoločné posudzovanie v oblasti zdravotníckych pomôcok. Tejto kontroly sa okrem zamestnancov ÚNMS SR zúčastnili aj zástupcovia EK a ďalších 4 členských štátov
EÚ. Podľa nariadenia EÚ č. 920/2013 sa
jeden zamestnanec ÚNMS SR zúčastnil
ako národný expert na účely spoločného
posudzovania žiadateľa o autorizáciu
v Českej republike, ktoré bolo vykonávané v spolupráci s EK. Z uvedených
5 kontrol boli 3 kontroly autorizovaných a notifikovaných osôb vykonané
priamo u výrobcu, išlo o tzv. svedecké
posúdenia, čiže o kontrolu činnosti au-

Nová Dubnica
Bratislava
Piešťany
Rovinka
Prešov
Partizánske
Dubnica n. Váhom
Bratislava
Bernolákovo
Bratislava
Svit
Žilina
Žilina
Bratislava
Senica
Trnava
Bratislava
Bratislava
Banská Bystrica
Liptovský Mikuláš

torizovanej osoby súvisiacej s postupmi
posudzovania zhody, pri ktorých je kontrolovaný subjekt zapojený do fázy kontroly výroby. Podľa spôsobu uvedeného
v písmene b) ÚNMS SR pokračoval aj
v roku 2017 v spoločných posudzovaniach so SNAS v rámci posudzovania
plnenia autorizačných a notifikačných
požiadaviek pri akreditácii na účely autorizácie a notifikácie. V roku 2017 bolo
vykonaných 17 spoločných posudzovaní a z toho bolo vykonané 1 svedecké
posudzovanie priamo u výrobcu.
OSaEZ sa každoročne venuje sledovaniu činností AO/NO, ktoré vykonávajú podľa zákona o zhode a majú súvis
s ich pôsobením. V minulom roku bol
pripravený MP 11: 2018 Metodický
postup č. 11 na vypracovanie a zaslaeMetrológia a skúšobníctvo 2/2018
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nie Výročnej správy o činnosti autorizovaných osôb a notifikovaných osôb,
ktorého prílohou je šablóna výročnej
správy (ďalej len „MP 11: 2018“). Cieľom MP 11: 2018 je uľahčiť AO/NO
vypracovávanie výročnej správy, ktorú
majú AO/NO zaslať najneskôr do 15.
2. nasledujúceho kalendárneho roka
na OSaEZ. Uvedené správy a najmä
získané údaje z nich OSaEZ spracúva,
kvantitatívne analyzuje, vyhodnocuje a vytvára Správu o činnosti AO/NO
za predchádzajúci kalendárny rok, a to
v nižšie uvedených oblastiach:
1. činnosti v oblasti technickej normalizácie, spolupráca, pracovné skupiny a členstvo v organizáciách,
2. personálna štruktúra,
3. absolvované kurzy, semináre a školenia zamestnancov,
4. prehľad činností posudzovania zhody,
5. medzilaboratórne porovnávacie merania,
6. zabezpečenie úkonov subdodávateľsky,
7. doplňujúce otázky.
1. Činnosti v oblasti
technickej normalizácie,
spolupráca, pracovné skupiny
a členstvo v organizáciách
Činnosť v oblasti technickej normalizácie v SR je v súčasnosti riadená
zákonom o zhode. OSaEZ u AO/NO
v rámci tejto oblasti sleduje:
- predsedníctvo v technických komisiách (ďalej len „TK“),
- členstvo v TK,
- medzinárodnú normalizačnú spoluprácu,
- počet nadobudnutých noriem, ktoré
AO/NO nadobudla počas roka pre
svoju činnosť.
V roku 2017 vykonávali funkciu
predsedu v TK zástupcovia 7 AO/NO,
čo ale predstavovalo vykonávanie danej funkcie až v 10 rôznych TK. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi je
možné sledovať v tejto oblasti postupný pokles, keďže v rokoch 2014, 2015,
resp. 2016 postupne vykonávali funkciu
predsedu v TK zástupcovia 19, 15, resp.
13 AO/NO. Celkovo 80 % AO/NO boli
členmi TK, pričom celkový počet členov TK bol 70. Oproti minulým rokom
opätovne je aj tu postupný pokles počtu členov v TK (128 v roku 2014, 117
eMetrológia a skúšobníctvo 2/2018

v roku 2015, resp. 71 v roku 2016). Najaktívnejšie sa do činnosti TK zapájali
EVPÚ a. s., Technický skúšobný ústav
Piešťany, š. p., 3EC International a. s.,
VIPO a. s., Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút SR, VÚTCHCHEMITEX, spol. s r. o. a Technická
inšpekcia, a. s. Na medzinárodnej normalizačnej spolupráci sa v roku 2017
podieľalo 5 AO/NO. Celkovo v roku
2017 nadobudli AO/NO spolu 729 noriem, pričom polovica z nich využíva
rôzne on-line prístupy k technickým
normám.
Spolupráca s orgánmi
štátnej správy a s orgánmi
trhového dohľadu v SR
V rámci spolupráce s orgánmi štátnej správy (ďalej len ,,OŠS“) je aktívnych 80 % AO/NO. Najčastejšie sa
uskutočňuje spolupráca s ÚNMS SR.
Vo viacerých prípadoch sa uskutočňuje s Ministerstvom dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR (4 AO/NO),
Ministerstvom práce, sociálnych vecí
a rodiny SR (2 AO/NO) a Úradom pre
obrannú štandardizáciu, kodifikáciu
a štátne overovanie kvality (2 AO/NO).
V jednom prípade taktiež AO/NO
spolupracujú s Ministerstvom financií
SR, Ministerstvom hospodárstva SR,
Ministerstvom obrany SR, Národným
bezpečnostným úradom, Slovenskou
informačnou službou, Políciou SR, Kriminalistickým a expertíznym ústavom
Policajného zboru, Hlavným banským
úradom, Úradom jadrového dozoru
SR, Výskumným ústavom jadrových
elektrárni Trnava, Úradom pre verejné
obstarávanie, SNAS, Slovenskou obchodnou inšpekciou (ďalej len „SOI“),
Spotrebiteľskými združeniami, Národným inšpektorátom práce, Obvodnými
úradmi (stavebné), Slovenskou správou
ciest a Inšpektorátmi práce (ďalej len
„IP“). Spolupráca AO/NO s OŠS bola
zameraná na poskytovanie konzultácií
a odborných stanovísk, pripomienkovanie rôznych dokumentov, prípadne
na prípravu odborných seminárov.
Všetky AO/NO, až na jednu výnimku, vyjadrili spokojnosť so spoluprácou
s OŠS. Výnimkou predstavovalo vyjadrenie nespokojnosti so spoluprácou
v oblasti prepravy nebezpečných vecí.
V rámci spolupráce AO/NO s orgánmi
trhového dohľadu (ďalej len „OTD“),
môžeme konštatovať, že v roku 2017

spolupracovalo s OTD 60 % AO/NO.
AO/NO spolupracovali predovšetkým
so SOI (v 6 prípadoch), Slovenským
metrologickým inšpektorátom (2)
a Národným inšpektorátom práce (2).
Po jednom prípade taktiež s IP, Dopravným úradom a so Štátnym ústavom
pre kontrolu liečiv. Spolupráca bola zameraná najmä na skúšanie odobratých
vzoriek z trhu, oznamovanie vydaných
a zrušených certifikátov, kontrolu výrobcu meradiel, školenia a odborná
pomoc pri analýze príčin havárií strojných zariadení, pri podnetoch zo strany
spotrebiteľov, v oblasti činnosti oprávnenej právnickej osoby. AO/NO vykonávali školenia zamestnancov v oblasti
posudzovania zhody zariadení detských
ihrísk alebo overovanie spôsobilosti
na výkon určených činností.
Všetky zainteresované AO/NO
vyjadrili spokojnosť so spoluprácou
s OTD. AO/NO sú pripravené poskytovať OTD odbornú pomoc v rámci
odborných seminárov alebo školení zamestnancov OTD v spolupráci s ÚNMS
SR, ktoré by prispeli k zvyšovaniu kompetentnosti zamestnancov OTD a tým aj
k zlepšeniu výkonu trhového dohľadu.
Národná a medzinárodná
spolupráca, členstvo
v medzinárodných organizáciách
Veľmi dôležitým aspektom, ktorý
ovplyvňuje činnosti pri posudzovaní zhody a má nezanedbateľný vplyv
na výkon tejto činnosti, je národná
a medzinárodná spolupráca AO/NO
s EK, ostatnými členskými štátmi EÚ
a ďalšími organizáciami. Táto forma
spolupráce sa klasifikuje do nasledujúcich činností:
- pracovné skupiny (ďalej len „PS“)
NO na národnej úrovni,
- pracovné skupiny NO na európskej
úrovni,
- spolupráca so zahraničnými NO,
- členstvo v medzinárodných organizáciách (ďalej len „MO“), združeniach a pod.
V roku 2017 sa do činnosti PS
na národnej úrovni zapojilo 15 AO/NO,
s celkovým počtom 30 zástupcov. Z celkového počtu 30 zástupcov, predsedali
zamestnanci AO/NO PS v 3 prípadoch,
zvyšných 27 zástupcov bolo členmi PS. Pracovné skupiny NO vznikli
ako národná alternatíva k európskemu
„Notified Bodies Forum“ a zaoberajú
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sa riešením technických problémov týkajúcich sa posudzovania zhody s cieľom zabezpečiť jednotné používanie
technických ustanovení smerníc a nariadení EÚ a tiež pripravujú jednotné
stanoviská k problematikám, ktoré sa
aktuálne preberajú na európskej úrovni. Na jednotlivé stretnutia pracovných
skupín na národnej úrovni sú prizvaní
aj zástupcovia technickej normalizácie,
OTD a prípadne iných OŠS.
Do spolupráce s pracovnými skupinami NO na európskej úrovni sa zapojilo 11 AO/NO, pričom sa zapojili do činnosti 28 PS NO. Z týchto európskych PS
sa v 20 z nich zapojili AO/NO priamo
do ich činnosti a 8 AO/NO nepriamo.
Spolupráca sa týkala sa najmä spolupráce v oblasti skúšania, posudzovania
zhody, porovnávacích meraní, výmeny
odborných stanovísk, subdodávateľských úkonov, technickej spolupráce,
organizovania spoločných seminárov,
výmeny informácií, prípadne spolupráce v rámci vlastnej organizácie. Spoluprácu so zahraničnými NO uskutočňovalo 11 AO/NO, pričom spolupracovali
s celkovo 22 NO. Z toho v 8 prípadoch
išlo o pravidelnú spoluprácu, v 13 prípadoch o opakujúcu sa spoluprácu a v 1
prípade o jednorazovú spoluprácu.
Členstvo v MO vykazovalo rovnako
ako v predošlých prípadoch 11 AO/NO,
pričom tie boli členmi, či už aktívne (24
MO) alebo pasívne (2 MO) v celkovo
26 MO. Hlavnými devízami a výhodami, ktoré deklarujú AO/NO v súvislosti
s medzinárodnou spoluprácou a členstvom v MO, sú predovšetkým samotná možnosť nadväzovať a udržiavať
kontakty so zahraničnými NO, prípadne inými MO, vzájomná podpora, či
výmena skúseností. Nemenej dôležité
je získavanie nových poznatkov v oblasti posudzovania zhody v príslušných
oblastiach, zjednocovanie postupov
posudzovania zhody a s tým súvisiaca
možnosť účasti pri tvorbe nových postupov. Rovnako tak získavanie informácií o práci iných NO, možnosť vidieť
pracoviská, resp. laboratória iných NO.
Niektoré AO/NO deklarujú, že pri naplnení podmienok akreditácie skúšobných laboratórií im členstvo v medzinárodnom združení pozitívne prispieva
pri uskutočňovaní medzilaboratórnych
porovnávacích skúšok s možnosťou
ich aktívnej účasti v nich. Prostredníctvom, či už spolupráce so zahraničnými
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NO alebo členstvom v MO, sa zvyšuje
medzinárodné uznanie a prestíž medzi
zákazníkmi.
2. Personálna štruktúra
V oblasti personálnej štruktúry AO/
NO sledujeme:
- počet zamestnancov AO/NO,
ktorí sú v pracovno-právnom
alebo obdobnom pracovnom
vzťahu s AO/NO všetkých orgánov (Certifikačný orgán na osoby – COO, Certifikačný orgán
na výrobky – COV, Inšpekčný
orgán – IO, Certifikačný orgán
pre systémy manažérstva kvality – CQMS, Skúšobné laboratórium – SL, Manažment AO/NO),
- priemerný vek zamestnancov
AO/NO – podľa vykonávaných
činností zamestnancov a podľa
najvyššieho dosiahnutého vzdelania zamestnancov.

Graf č. 1: Podiel zamestnancov AO/
NO podľa orgánov zabezpečenia činnosti v roku 2017

AO/NO v roku 2017 zamestnávali
celkom 858 zamestnancov. Z daného
počtu bolo 154 zamestnancov COO, 218
zamestnancov COV, 254 zamestnancov
IO a 232 zamestnancov SL. Rozloženie
zamestnancov podľa jednotlivých orgánov, prostredníctvom ktorých AO/NO
zabezpečovali v roku 2017 svoje činnosti, vidíme v grafe č. 1.
Z hľadiska vývoja počtu zamestnancov AO/NO od roku 2010 až po súčasnosť si môžeme všimnúť jeho postupný nárast s miernymi medziročnými
poklesmi v rokoch 2012 a 2014. Tento
nárast počtu zamestnancov AO/NO
v sledovanom období bol spôsobený
predovšetkým výrazným nárastom počtu zamestnancov COO a COV, a to najmä v rokoch 2016 a 2017. Počet zamestnancov IO zostával počas sledovaného
obdobia pomerne stabilný, a to predovšetkým od roku 2011, kedy prichádzalo medziročne len k miernym výkyvom.
Naopak opačnú situáciu môžeme vidieť
pri vývoji počtu zamestnancov SL, keďže tu dochádzalo k postupnému znižovaniu počtu zamestnancov a najnižšiu
úroveň dosiahli v rokoch 2016, resp.
2017. Ich najväčší úbytok, a to o 33,
resp. 34 zamestnancov nastal na začiatku sledovaného obdobia, t. j. v rokoch
2011, resp. 2012 a ku jeho koncu v roku
2016, a to o 35 zamestnancov všetkých
AO/NO. Spomínaný vývoj najlepšie
dokumentuje graf č. 2.

Graf č. 2: Vývoj počtu zamestnancov
AO/NO podľa orgánov zabezpečenia
činnosti v rokoch 2010 – 2017
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Priemerný vek zamestnancov COO
bol v roku 2017 49 rokov, COV 48 rokov, IO 47 rokov a SL 49 rokov. Sumárne 6 AO/NO malo zriadené COO.
Všetci zamestnanci COO mali VŠ alebo
ÚSO vzdelanie.
Sumárne 17 AO/NO malo zriadené
COV. Z hľadiska vzdelanostnej štruktúry mali AO/NO zamestnancov COV
v roku 2017 s VŠ, ÚSO a v 1prípade (KONŠTRUKTA – Defence, a. s.)
aj so SO vzdelaním. Spolu v 7 AO/NO
mali zamestnanci COV vyšší priemerný
vek s ÚSO vzdelaním ako s VŠ vzdelaním, v 4 prípadoch tomu bolo naopak
a v 1 prípade (Prvá zváračská, a. s.) bol
vekový priemer zamestnancov COV
s VŠ a ÚSO vzdelaním rovnaký (55 rokov).
Sumárne 6 AO/NO malo zriadené
IO. Zamestnanci IO dosiahli v porovnaní so zamestnancami všetkých ostatných orgánov najnižší priemerný vek.
Z hľadiska vzdelanostnej štruktúry mali
dané AO/NO zamestnancov IO v roku
2017 s VŠ, ÚSO a v 1 prípade (Technická inšpekcia, a. s.) aj so SO a ZŠ vzdelaním. Najnižší priemerný vek u AO/
NO pritom dosahovali zamestnanci IO,
ktorí mali VŠ vzdelanie.
Sumárne 15 AO/NO malo zriadené
SL. Zamestnanci SL, spolu so zamestnancami COO, dosiahli pri porovnaní
so zamestnancami všetkých ostatných
orgánov najvyšší priemerný vek. Z hľadiska vzdelanostnej štruktúry mali dané
AO/NO zamestnancov SL v roku 2017
s VŠ, ÚSO a v 3 prípadoch (KONŠTRUKTA – Defence, a. s., Výskumný
ústav dopravný, a. s., Liptovská skúšobňa s. r. o.) aj so SO vzdelaním. Spolu
v 9 AO/NO mali zamestnanci SL vyšší
priemerný vek s ÚSO alebo SO vzdelaním ako s VŠ vzdelaním, 4 prípadoch
tomu bolo naopak a v 1 prípade (Prvá
zváračská, a. s.) mali zamestnanci SL
len VŠ vzdelanie, pričom dosiahli priemerný vek 49 rokov.
3. Absolvované kurzy, semináre
a školenia zamestnancov
V roku 2017 mali AO/NO, ktoré
majú zriadené COO (6 AO/NO), priemerne 5 vzdelávacích aktivít, pričom sa
ich zúčastňovalo priemerne 7 zamestnancov COO. Z celkového počtu 27
vzdelávacích aktivít, ktoré absolvovali
zamestnanci COO, bolo 19 jednorazoeMetrológia a skúšobníctvo 2/2018

vých aktivít, 5 krátkodobých aktivít a 3
dlhodobé aktivity. AO/NO, ktoré mali
zriadené COV (17 AO/NO), mali v roku
2017 priemerne 7 vzdelávacích aktivít,
pričom sa ich zúčastňovalo priemerne 5 zamestnancov COV. Z celkového
počtu 115 vzdelávacích aktivít, ktoré
absolvovali zamestnanci COV, bolo 89
jednorazových aktivít, 18 krátkodobých
aktivít a 8 dlhodobých aktivít. AO/NO,
ktoré mali zriadené IO (6 AO/NO), mali
v roku 2017 priemerne 8 vzdelávacích
aktivít, pričom sa ich zúčastňovalo priemerne 11 zamestnancov IO. Z celkového počtu 41 vzdelávacích aktivít, ktoré
absolvovali zamestnanci IO, bolo 28
jednorazových aktivít, 10 krátkodobých
aktivít a 3 dlhodobé aktivity. AO/NO,
ktoré mali zriadené SL (15 AO/NO),
mali v roku 2017 priemerne 7 vzdelávacích aktivít, pričom sa ich zúčastňovalo priemerne 7 zamestnancov COV.
Z celkového počtu 98 vzdelávacích
aktivít, ktoré absolvovali zamestnanci
SL, bolo 77 jednorazových aktivít, 17
krátkodobých aktivít a 4 dlhodobé aktivity. Manažmenty AO/NO mali v roku
2017 priemerne 5 vzdelávacích aktivít,
pričom sa ich zúčastňovali priemerne
2 členovia vedenia AO/NO. Z celkového počtu 88 vzdelávacích aktivít, ktoré absolvovali zamestnanci SL, bolo
64 jednorazových aktivít, 16 krátkodobých aktivít a 8 dlhodobých aktivít.
Celú situáciu o vzdelávacích aktivitách
zamestnancov podľa jednotlivých orgánov činnosti AO/NO, ich rozdelenie
podľa dĺžky trvania, ich priemerný počet a priemerný počet zúčastnených zamestnancov znázorňuje graf č. 3.
Jednorazové vzdelávacie aktivity
predstavovali vo väčšine AO/NO rôz-

ne jednodňové školenia, odborné školenia, kurzy, semináre, zasadnutia PS,
zasadnutia TK, atď. Krátkodobé aktivity predstavovali väčšinou medzinárodné a domáce konferencie, mítingy,
zasadnutia, školenia, odborné semináre
a podobne. Dlhodobé aktivity sa uskutočňovali u AO/NO väčšinou vo forme
výučby cudzích jazykov, ale aj ako zasadnutia PS na medzinárodnej úrovni,
rôzne interné školenia zamerané napr.
na zákon o zhode, nariadenia vlády SR,
technické normy a podobne.
4. Prehľad činností
posudzovania zhody
V oblasti posudzovania zhody sa
sledujú:
a) prehľad všetkých činností AO/
NO,
b) prehľad činností súvisiacich
s posudzovaním zhody určených
výrobkov podľa zákona o zhode,
c) činnosť certifikačného orgánu
na výrobky a na osoby,
d) činnosť inšpekčného orgánu,
e) vydané výstupné dokumenty
v roku 2017 podľa prílohy č.1,
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,
f) činnosť skúšobných laboratórií,
g) informácie z oblasti zdravotníckych pomôcok.
Podľa bodu A) vykonávali AO/NO
v roku 2017, podobne ako v predchádzajúcich rokoch, v najväčšej miere činnosti vykonávané na základe rozhodnutia o autorizácii podľa zákona o zhode,
pričom v priemere všetky vykonávané

Graf č. 3: Počet vzdelávacích aktivít podľa jednotlivých orgánov činnosti AO/
NO spolu a ich rozdelenie podľa dĺžky trvania v roku 2017
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činnosti AO/NO predstavovali 38,7 %
podiel. Nasledovali činnosti vykonávané podľa akreditácie (22,25 %), ostatné činnosti v rámci udelenej živnosti
(18,89 %), činnosti vykonávané podľa iných poverení (16,37 %). Najnižší
podiel činností, ktoré vykonávali AO/
NO v danom roku, tvorili iné činnosti
(3,8 %). Prehľad všetkých činností, ktoré AO/NO vykonávali v roku 2017, sa
nachádzajú v nasledujúcom grafe č. 4.

výstupných dokumentov posudzovania
zhody podľa zákona o zhode § 12 ods. 3
celkovo a počet výstupných dokumentov posudzovania zhody podľa jednotlivých technických predpisov z oblasti
posudzovania zhody. Pod počtom výstupných dokumentov posudzovania
zhody sa rozumie počet vydaných ES
certifikátov typu, ES certifikátov zhody, dokumentov o schválenom systéme
kvality, ES certifikátov návrhu, inšpekč-

Graf č. 4: Podiel vykonávaných činností všetkých AO/NO v roku 2017
Rovnako ako v roku 2016, aj v roku
2017 preukázalo 6 AO/NO ako svoju
hlavnú činnosť (nad 70 %) posudzovanie zhody. Konkrétne išlo o Slovenský metrologický ústav, E.I.C. s. r. o.,
KONŠTRUKTA – Defence, a. s., Reaktortest, s. r. o., Slovenská legálna metrológia, n. o. a Liptovská skúšobňa s. r. o.
Ďalších 11 AO/NO uviedlo, že posudzovanie zhody tvorilo menej ako 20 %
ich činnosti. Z nich 2 AO/NO (ÚKSÚP
– TSÚP a Výskumný ústav chemických vlákien, a. s.) vykazovali v oblasti
posudzovania zhody nulové hodnoty.
Zvyšné 3 AO/NO (3EC International
a. s., Výskumný ústav dopravný, a. s.
a Vojenský technický a skúšobný ústav
Záhorie) uvádzali posudzovanie zhody
ako činnosť, ktorá tvorila tesne nad alebo pod 50 % z ich celkovej činnosti.
Podľa písmena B) sa sleduje počet
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ných správ a pod. v závislosti od postupu posudzovania zhody.
Počet výstupov podľa postupov posudzovania zhody je nasledovný:
‒ posúdenie zhody treťou stranou –
78,
‒ posúdenie zhody vzorky typu výrobku autorizovanou osobou – 812,
‒ posúdenie zhody výrobku s certifikovaným typom výrobku – 49,
‒ posúdenie systému kvality výroby
alebo jeho zložiek v podniku autorizovanou osobou a vykonávanie
dohľadu nad jeho riadnym fungovaním – 117,
‒ posúdenie systému výstupnej kontroly kvality výrobku v podniku autorizovanou osobou a vykonávanie
dohľadu nad jeho riadnym fungovaním – 35,

‒ overovanie zhody výrobku s certifikovaným typom výrobku alebo
s ustanovenými požiadavkami, ktoré vykonáva výrobca, dovozca, alebo autorizovaná osoba na každom
výrobku alebo na štatisticky vybratej vzorke – 832,
‒ overovanie zhody každého výrobku
s technickými požiadavkami autorizovanou osobou – 3 932,
‒ zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality – 166,
‒ iné postupy posudzovania zhody –
10 962
Z vyššie uvedených výstupov podľa postupov posudzovania zhody bolo
6 613 výstupov podľa nariadenia vlády
SR č. 397/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania
zhody na strelné zbrane a strelivo, čo
predstavovalo takmer 38 % zo všetkých výstupov v roku 2017. Počtom
2 347 ako druhé v poradí nasledovali výstupy podľa nariadenia vlády SR
č. 235/2015 Z. z. o uvádzaní výťahov
na trh a sprístupňovaní bezpečnostných
častí do výťahov na trhu, čo predstavovalo 13,5 % zo všetkých výstupov.
Vojenský technický a skúšobný ústav
Záhorie vydal 1372 záverečných protokolov – Rozhodnutie o zhode s technickou dokumentáciou, ktoré patrili
do oblasti Vojenských technických
predpisov. V rozmedzí 100 – 1 000 výstupov podľa postupov posudzovania
zhody bolo vydaných podľa nariadenia
vlády SR č. 1/2016 Z. z. o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu (795).
KONŠTRUKTA – Defence, a. s. vydala
podľa nariadenia vlády SR č. 70/2015
Z. z. o sprístupňovaní pyrotechnických
výrobkov na trhu 426 výstupných dokumentov (Certifikátov, Záverečných protokolov a Správ), z ktorých až 425 bolo
pre ostatné členské krajiny EÚ. Podľa
nariadenia vlády SR č. 145/2016 Z. z.
o sprístupňovaní meradiel na trhu bolo
vydaných 209 výstupov podľa postupov
posudzovania zhody, nariadenia vlády
SR č. 126/2016 Z. z. o sprístupňovaní
váh s neautomatickou činnosťou na trhu
(175 výstupov), nariadenia vlády SR
č. 35/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody
na osobné ochranné prostriedky (117
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výstupov) a tesne nad 100 výstupov bolo vydaných podľa zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR č. 349/2010 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné
zariadenia. U 12 výrobkových skupín sme
zaznamenali pod 100 výstupov. Celkovo 20
AO/NO vydalo výstupné dokumenty posudzovania zhody podľa 23 technických predpisov z oblasti posudzovania zhody. Prehľad
počtu výstupných dokumentov posudzovania
zhody pre jednotlivé výrobkové skupiny môžeme vidieť v tabuľke č. 2.
Celkom bolo vydaných 16 983 výstupných dokumentov posudzovania zhody, pričom 10 962 z nich bolo vydaných na základe
iných postupov posudzovania zhody ako sú
základné.
Podľa písmena C) sa sleduje činnosť certifikačných orgánov. V roku 2017 bolo celkovo prijatých 5 812 žiadostí na certifikačné
orgány v prípade určených výrobkov podľa
jednotlivých technických predpisov z oblasti
posudzovania zhody.
Z tohto počtu bolo prijatých 3 860 žiadostí
na COO a 1 952 žiadostí na COV. Spolu bolo
odmietnutých 11 žiadostí (všetky COV). V
rámci spomínaných žiadostí bolo vydaných
6 630 výstupných dokumentov posudzovania
zhody, z toho COO tvorilo 3 724 a COV 2
906 výstupných dokumentov posudzovania
zhody. Celkovo bolo zrušených 65 certifikátov (všetky COV). Počet nepotvrdení zhody
v roku 2017 bol 143, pričom 117 z nich pripadalo na COV a zvyšných 26 na COO. Keď
zoberieme do úvahy všetky AO/NO, priemerná dĺžka procesu posudzovania zhody bola 33
dní. Priemerná dĺžka certifikačného procesu
bola vyššia z dôvodu jeho dlhšieho trvania
v 3EC International a. s. (220 dní), Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p. (60 dní) a
EVPÚ a. s. (46 dní).
Z hľadiska vývoja činnosti certifikačných
orgánov môžeme v posledných 2 rokoch
badať výrazný nárast ako počtu prijatých
žiadostí, tak aj počtu vydaných výstupných
dokumentov. Z hľadiska vývoja narastal takisto počet nepotvrdení zhody. Naopak opačný trend, a teda výraznejší pokles v daných
rokoch, vidíme vo vývoji počtu zrušených
výstupných dokumentov. Mierny pokles na-

stal v rokoch 2016 a 2017 aj v počte
odmietnutých žiadostí. Prehľad činnosti certifikačných orgánov v roku
2017 a vývoja činnosti od roku 2012
až po súčasnosť môžeme vidieť v
grafe č. 5.
Podľa písmena D) sa sleduje
činnosť inšpekčného orgánu (IO).
V roku 2017 bolo na IO prijatých
3 246 žiadostí, pričom celkový počet
vydaných výstupných dokumentov
posudzovania zhody bol 3 526 a boli
zaangažované 3 AO/NO. Počet vydaných výstupných dokumentov IO
na základe jednotlivých postupov
posudzovania zhody a jeho vývoj
v rokoch 2012 – 2017 je znázornený
v grafe č. 6.
Podľa písmena E) sa sledujú vy-

dané výstupné dokumenty posudzovania zhody v roku 2017 podľa prílohy č.1, bod 3.1.2 a bod 3.1.3 NV
SR č. 1/2016 Z. z. o sprístupňovaní
tlakových zariadení na trhu. Tieto
výstupné dokumenty (certifikáty,
schválenia, protokoly) vydalo v roku
2017 celkom 5 AO/NO. V danom
roku bolo spolu vydaných 88 výstupných dokumentov, ktorými boli
schválené pracovných postupov podľa prílohy č. 1 bod 3.1.2, 3 272 výstupných dokumentov, ktorými boli
schválení zamestnanci podľa prílohy č. 1 bod 3.1.2 a 851 výstupných
dokumentov, ktorými boli schválení
zamestnanci podľa prílohy č. 1 bod
3.1.3. Ich prehľad je uvedený v tabuľke č 3.

Tabuľka č. 2: Počet výstupov podľa jednotlivých zákonov a NV SR
Zákony a NV SR
NV SR č. 436/2008 Z. z. Stroje
NV SR č. 149/2016 Z. z. ATEX
Z. č. 513/2009 Z. z. Interoperabilita
Z. č. 254/2011 Z. z. Prepravovateľné tlakové zariadenia
NV SR č. 131/2016 Z. z. Výbušniny
NV SR č. 183/2002 Z. z. Lanovky
NV SR č. 145/2016 Z. z. Meradlá
NV SR č. 393/1999 Z. z. Plynové spotrebiče
NV SR č. 397/1999 Z. z. Zbrane
NV SR č. 70/2015 Z. z. Pyrotechnika
NV SR č. 126/2016 Z. z. NAWI
NV SR č. 234/2015 Z. z. Jednoduché tlakové nádoby
NV SR č. 235/2015 Z. z. Výťahy
NV SR č. 569/2001 Z. z. IVD
NV SR č. 582/2008 Z. z. MDD
NV SR č. 1/2016 Z. z. Tlakové zariadenia
NV SR č. 35/2008 Z. z. OOP
Z. č. 78/2012 o bezpečnosti hračiek
NV SR č. 349/2010 Z. z. Zariadenia detských ihrísk
Vojenské technické predpisy
NV SR č. 236/2015 Z. z. Teplovodné kotle

Počet výstupov
69
31
103
98
27
96
209
12
6 613
426
175
44
2 347
18
83
795
117
29
101
1 372
7

Graf č. 5: Vývoj činnosti
certifikačných orgánov
v rokoch 2012 až 2017
eMetrológia a skúšobníctvo 2/2018
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Tabuľka č. 3: Počet vydaných výstupných dokumentov v roku 2017 podľa NV SR č. 1/2016 Z. z. o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu
NV SR č. 576/2002
Z. z.

Schvaľovanie
pracovných postupov
podľa prílohy č.1
bod 3.1.2

Schvaľovanie
zamestnancov
podľa prílohy č. 1
bod 3.1.2

Schvaľovanie
zamestnancov
podľa prílohy č. 1
bod 3.1.3

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

Spolu

88

3 272

851

C, S, P, WPQR

7. Doplňujúce otázky
6. Zabezpečenie úkonov
Podľa písmena F) sa sleduje činnosť
Všetky AO/NO, až na jednu výsubdodávateľsky
skúšobných laboratórií (SL), ktoré sú
Pri svojej činnosti v roku 2017 za- nimku, vyjadrili spokojnosť so spolupsúčasťou 15 AO/NO a zároveň majú
akreditované laboratória, v ktorých sú bezpečilo 10 AO/NO rôzne úkony pros- rácou s OŠS. Napriek tomu vidia AO/
výrobky skúšané podľa zákona o zhode. tredníctvom subdodávateľov, a to v 25 NO nedostatky v neinformovanosti
Celkový počet prijatých žiadostí na SL prípadoch, pričom to predstavovalo jednotlivých OŠS o odborníkoch z dav roku 2017 bol 5 687 a celkovo vydali v porovnaní s rokom 2016 nárast o tak- ných oblastí, či pretrvávajúci problém
7 453 výstupných dokumentov podľa mer 40 %. AO/NO využívali subdodá- pri príprave technických špecifikácií
zákona o zhode. Tieto výstupné doku- vateľské služby predovšetkým iných materiálov pre verejné obstarávania,
menty vydali v roku 2017 celkom 4 AO/ AO/NO a rôznych ďalších domácich a to predovšetkým v oblasti aktuálnosti
a zahraničných skúšobní (napr. Skúšob- technických noriem potrebných na skúNO.
Podľa písmena H) sa sleduje ob- ňa FEI STU Bratislava, CTM Nováky, šanie. Pre zlepšenie spolupráce navrhulasť zdravotníckych pomôcok. Činnosť TZU s p. Brno, ITC a. s. Zlín, Textilní jú nájsť spôsob informovania o odborv tejto oblasti vykonávali 2 AO/NO skušební ústav Brno, Vojenský výzkum- níkoch pre komodity, ktoré zamýšľa
(EVPÚ a. s. – SKTC 101, NO 1293 a ný ústav s. p., Brno, ÖKO-TEX Zürich, OŠS nakupovať formou verejného ob3EC International a. s. – SKTC 113, NO TESTEX Zürich). Čo sa týka formy starávania, aby sa predišlo nevhodnosti
2265). V roku 2017 mali spolu 96 klien- spolupráce so subdodávateľmi, AO/ kritérií a neaktuálnosti technických notov, z toho EVPÚ a. s. 11 a 3EC Inter- NO v roku 2017 v 13 prípadoch spo- riem uvedených v požiadavkách verejnational a. s. 85, u ktorých vykonali 10 lupracovali opakovane, v 6 prípadoch ného obstarávateľa. Niektoré AO/NO
neohlásených auditov. Podľa nariadení jednorazovo, v 4 prípadoch sa jednalo taktiež vidia nedostatky v nejednoznačvlády bola situácia v tejto oblasti nasle- o pravidelnú spoluprácu a v 2 prípadoch nosti uplatňovania harmonizovaných
neuvideli formu spolupráce so subdodá- právnych predpisov v praxi. Zároveň
dovná:
sa snažia zlepšiť situáciu poskytovaním
- podľa NV SR č. 569/2001 Z. z. mali vateľmi.
AO/NO 20 klientov, z toho 11 klientov EVPÚ a. s. a 9 klientov 3EC International a. s., pričom nevykonali
žiadny neohlásený audit,
- podľa NV SR č. 582/2008 Z. z. mali
AO/NO 76 klientov, všetkých 3EC
Graf č. 6: Vývoj počtu vydaných výstupných dokumentov IO na základe jedInternational a. s., u ktorých vykonotlivých postupov posudzovania zhody v rokoch 2012 – 2017
nali 10 neohlásených auditov.
5. Medzilaboratórne
porovnávacie merania
V roku 2017 sa do medzilaboratórnych porovnávacích meraní medzi laboratóriami zapojilo 13 AO/NO. Celkovo
bolo vykonaných 67 takýchto meraní,
čo predstavovalo pri porovnaní s rokom predchádzajúcim pokles o málo
viac ako 20 %. Ako zvyčajne do výrazne najväčšieho počtu medzilaboratórnych porovnávacích meraní sa zapojilo
VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r. o., a to
27 porovnávacích meraní, pričom celkový počet účastníkov na týchto porovnávacích meraniach bol 514.
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informácií OŠS o uplatňovaní spomínaných predpisov v praxi. Ako nedostatok
sa tiež môže javiť schopnosť legislatívne zareagovať na technický a technologický pokrok vo výrobe, ktorý je spolu
s uplatňovaním inovácií v materiáloch
a komponentoch flexibilnejší a rýchlejší. Rovnako tak existujú výrobky, ktoré
nepodliehajú žiadnej vyhláške, zákonu,
smernici či nariadeniu (chýbajúca legislatíva), t. j. chýba definícia spôsobov
uvádzania takýchto výrobkov na trh
a ich minimálne technické požiadavky.
Niektoré AO/NO hovoria tiež o nejednoznačnosti uplatňovania harmonizovaných právnych predpisov v praxi, či
neochote niektorých OŠS spolupracovať s AO/NO.

Záver
Porovnávaním výsledkov Výročných správ o činností AO/NO za rok
2017 s výsledkami za predchádzajúce
roky môžeme vidieť nasledovné zmeny:
V roku 2017 prišlo oproti predchádzajúcim rokom k výraznejšiemu nárastu počtu zamestnancov AO/NO, čo
bolo spôsobené predovšetkým nárastom
počtu zamestnancov v certifikačných
orgánoch (COO a COV), v najväčšej
miere práve v roku 2017. Počet zamestnancov IO zostával počas sledovaného
obdobia pomerne stabilný a v roku 2017
neprispel v spomínanému celkovému
nárastu počtu zamestnancov AO/NO.
Naopak, došlo k postupnému poklesu
počtu zamestnancov SL, pričom na najnižšiu úroveň sa dostali v posledných 2
rokoch. Tento vývoj dokumentuje graf
č. 3.

Podobne ako v predchádzajúcich
rokoch vykonávali AO/NO v najväčšej
miere činnosti vykonávané na základe
rozhodnutia o autorizácií podľa zákona o zhode, a to takmer 40 % podiel
zo všetkých vykonávaných činností.
Napriek tomu väčšina AO/NO presmerovala svoju činnosť z oblasti posudzovania zhody podľa zákona o zhode
do iných oblastí. Rovnako ako v roku
2016, aj v roku 2017 preukázalo 6 AO/
NO ako svoju hlavnú činnosť (nad
70 %) posudzovanie zhody. Ďalších 11
AO/NO uviedlo, že posudzovanie zhody tvorilo menej ako 20 % ich činnosti
a z nich 2 AO/NO vykazovali v oblasti
posudzovania zhody nulové hodnoty.
Mgr. Lukáš Námešný
odbor skúšobníctva a európskych
záležitostí ÚNMS SR

INFORMÁCIA O PROGRAME ROZVOJA METROLÓGIE ZA ROK 2017
Program rozvoja skúšobníctva, technickej normalizácie
a metrológie (ďalej len “RSTNaM“) je programom Úradu
pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctva Slovenskej
republiky (ďalej len „ÚNMS SR“) a vychádza 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
oblasti, systému metrologickej kontroly, zo zabezpečovania
činnosti autorizovaných a notifikovaných osôb podľa 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 ako aj zo zabezpečovania činnosti metrologických organizácii podľa zákona
č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zo zabezpečenia
koordinácie jednotného postupu AO/NO/MO a z koncepcie
rozvoja výskumu a vývoja.
V roku 2017 ÚNMS SR zverejnil na svojom webovom
sídle úlohy, ktoré vyplynuli z jeho kompetencií, politík
a koncepcií uvedených vo všeobecných ustanoveniach a ktoré svojimi vlastnými kapacitami nedokáže realizovať. Išlo
o úlohy z oblasti medzinárodnej spolupráce a oblasti metodík.
eMetrológia a skúšobníctvo 2/2018

V rámci úloh z oblasti MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE sa realizovala podpora činnosť technického výboru TC 4 OIML (Etalóny a kalibračné a overovacie zariadenia). Aktívna podpora činnosti zabezpečila zvýšenie aktivity
TC4, skvalitnenie výstupov z jeho činnosti motiváciou členov TC4 a externých odborníkov so zameraním na ich odborný potenciál.
V rámci úloh z oblasti METODIKY sa vypracovali
tri príručky pre internú potrebu ÚNMS SR, ako aj pre odbornú i laickú verejnosť: „Terminologická príručka v legálnej
metrológii“, „Praktická príručka pre kontrolu spotrebiteľsky balených výrobkov“ a „Metodická príručka na vyhodnotenie nameraných údajov, vrátane stanovenia neistôt
merania pri kalibrácii meradiel teploty a vlhkosti vzduchu,
používaných v systéme HACCP na mieste ich používania“:
Vyhlásená bola aj úloha „Príručka merania teploty
v zdravotníctve“. Na riešenie tejto úlohy sa neprihlásil žiadny subjekt ako riešiteľ a preto úloha nebola realizovaná.
Pri vyhodnocovaní plnenia úloh rozvoja za odbor metrológie pre rok 2017 sa postupovalo v zmysle jednotlivých
platných zmlúv medzi úradom a zhotoviteľmi a podľa Metodického usmernenia RSTNaM.
Ing. Jaroslav Boris
odbor metrológie, ÚNMS SR
jaroslav.boris@normoff.gov.sk
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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 skúšobníctvo SR Ing. Pavol
Pavlis udeľoval ocenenie predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej
republiky, cenu Jána Andreja Segnera za metrológiu.
Cena J. A. Segnera sa udeľuje každý rok podľa rozhodnutia predsedu úradu č. 57/2000
z 9. júna 2000 a nesie meno Jána Andreja Segnera (1704 – 1777), bratislavského matematika, 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).
CENOU J. A. SEGNERA ZA METROLÓGIU
ZA ROK 2017 BOLI OCENENÍ:
Ing. Štefan Gašparík ‒ za celoživotnú aktívnu
činnosť a prínos v oblasti metrológie
Ing. Štefan Gašparík v metrológii pôsobí už viac ako 36
rokov a dodnes pôsobí v Slovenskom metrologickom ústave.
Od nástupu do Československého metrologického ústavu sa
podieľal najprv ako spoluautor neskôr ako autor pri riešení
významných technických aplikácii v oblasti metrologického
výskumu, nových princípov merania a taktiež pri budovaní a rozvoji etalónov v centre elektriny ústavu. Zameriaval
sa na problematiku výskumu a rozvoja národných etalónov
elektriny na tomto centre, na realizáciu medzinárodných
porovnávacích meraní v rámci medzinárodných organizácií
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BIPM, EURAMET a COOMET. Je garantom akreditovaného kurzu pre oblasť školenia elektrických veličín a tieto kurzy dlhodobo úspešne vedie. Svojou celoživotnou tvorivou
prácou, odbornými publikáciami, prednáškovou činnosťou,
aktivitou v metrologických organizáciách, odborných spoločnostiach a združeniach, podstatnou mierou prispel a stále
prispieva k rozvoju metrológie na Slovensku.
Ing. Miroslava Vaľková, PhD. ‒ za celoživotnú
aktívnu činnosť a prínos v oblasti metrológie
Ing. Miroslava Vaľková, PhD. je pôvodne inžinierka
technickej, fyzikálnej a analytickej chémie. V Slovenskom
metrologickom ústave pracuje takmer 20 rokov, kde pôsobila ako vedúca Oddelenia chémie. Spočiatku sa venovala
metrológii pH, no najväčšiu časť svojho pôsobenia venovala
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a venuje metrológii látkového množstva
v plynnej fáze. Je osobou zodpovednou
za národný etalón mólového zlomku
v plynnej fáze a za národný etalón indexu lomu priezračných tuhých látok
vo viditeľnej oblasti spektra. Zabezpečuje prenos jednotky cez referenčné
materiály a je riešiteľkou niekoľkých
medzinárodných projektov v oblasti plynných zmesí. Pod jej vedením sa
laboratórium plynov zúčastňuje kľúčových medzinárodných porovnávacích
meraní s vynikajúcimi výsledkami. Jej
práca je vysoko cenená nielen na domácej pôde, ale aj v zahraničí. Významnou
mierou sa zaslúžila o prenos poznatkov
do praxe.
Ing. Tomáš Švantner
‒ za prednáškovú
činnosť na odborných
akciách, seminároch,
konferenciáchv Slovenskej
republike a v zahraničí, osobnú
aktivitu v medzinárodných
a domácich metrologických
organizáciách, odborných
spoločnostiach a združeniach
Ing. Tomáš Švantner je zamestnancom Slovenskej legálnej metrológie, n.
o. od roku 2010, kde vykonáva funkciu
riaditeľa odboru stratégie a marketingu. V roku 2011 bol Zjazdom Slovenskej metrologickej spoločnosti zvolený
za člena Výboru a následne za predsedu
výboru. Svoje metrologické skúsenosti
získal aj pôsobením na Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
Slovenskej republiky, kde v roku 2012
vykonával funkciu riaditeľa odboru
metrológie a riaditeľa odboru skúšobníctva. Pôsobil aj na Slovenskom
metrologickom ústave, kde vykonával
funkciu riaditeľa odboru metrológie
a bol členom Vedeckej rady ústavu.
V rámci výkonu uvedených funkcií sa
podieľal na projektoch v rámci rezortov národného hospodárstva, kde medzi
najvýznamnejší projekt patrí projekt
Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky, ktorý sa
týkal programu pre zariadenia školského stravovania, v ktorom bol autorom
metrologického programu a lektorom
vzdelávania v rámci projektu. Prednáškové aktivity vykonával aj v rámci kongresov a odborných seminárov organizovaných ústrednými orgánmi štátnej
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správy. V rámci pôsobenia v Slovenskej
metrologickej spoločnosti je odborným
garantom a lektorom na metrologických
konferenciách organizovaných touto
spoločnosťou.
Kolektív oddelenia merania
a metrológie Strojníckej
fakulty Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave ‒
za odborné publikácie, významnú
publikačnú činnosť v odborných
časopisoch a prednáškovú
činnosť na odborných akciách,
seminároch, konferenciách
v Slovenskej republike
a v zahraničí
Kolektív oddelenia merania a metrológie Ústavu automatizácie, merania
a aplikovanej informatiky Strojníckej
fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pod vedením prof.
Ing. Rudolfa Palenčára, CSc. zabezpečuje podstatnú časť pedagogického procesu v inžinierskom študijnom
programe „Meranie a skúšobníctvo“
a v doktorandskom študijnom programe „Metrológia“. Za posledné tri roky
oddelenie prispelo k výučbe 83 študen-

tov inžinierskeho štúdia a 16 študentov
doktorandského štúdia. Za posledných
päť rokov kolektív publikoval 165 odborných a vedeckých článkov v časopisoch a príspevkoch na konferenciách,
spracoval jednu vysokoškolskú učebnicu, dve monografie, viacero učebných
textov pre odborné kurzy. Kolektív sa
podieľal na riešení úloh rozvoja metrológie a v rámci poradenstva na riešení
úloh vyhodnocovania skúšok a kalibrácii pri akreditácii laboratórií. Členovia
kolektívu pôsobia v medzinárodných
profesijných metrologických organizáciách, domácich profesijných združeniach a taktiež pôsobia ako lektori kurzov pre pracovníkov praxe.
V mene redakcie oceneným srdečne blahoželáme a prajeme im ešte
veľa metrologických úspechov.
Ing. Martina Páleniková
odbor metrológie, ÚNMS SR
martina.palenikova@normoff.gov.sk
ÚRAD PRE NORMALIZÁCIU,
METROLÓGIU A SKÚŠOBNÍCTVO
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
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65. VÝROČIE ZALOŽENIA
ÚSTAVU MERANIA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

Dňa 17. mája 2018 o 14:00 h sa konalo slávnostné zhromaždenie akademickej obce Ústavu merania SAV pri príležitosti 65. výročia založenia ústavu. Zhromaždenie otvoril
predseda vedeckej rady ústavu doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc., ktorý privítal hostí: predsedu SAV prof. RNDr.
Pavla Šajgalíka, DrSc., podpredsedu SAV za I. oddelenie
vied RNDr. Pavla Simana, PhD., člena predsedníctva SAV
za I. oddelenie vied SAV Dr. Ing. Františka Simančíka, členov Vedeckej rady ústavu a všetkých prítomných, súčasných
aj bývalých zamestnancov ústavu.
Po otvorení požiadal Dr. Witkovský prof. Ing. Ivana
Frolla, DrSc. prezentovať Históriu výskumných aktivít ústavu od roku 1953 až do roku 2003. Po tejto rozsiahlej prezentácii, keď si mali možnosť zaspomínať starší pracovníci
ústavu a mladší získať informácie o ústave v ktorom pracujú,
nasledovala prednáška o súčasnosti a perspektívach ďalšieho
smerovania riaditeľa ústavu doc. Ing. Milana Tyšlera, CSc.
Potom nasledovala časť, v ktorej vystúpil s príhovorom
predseda akadémie prof. RNDr. Šajgalík. Jeho hodnotenie
ústavu po vypočutí oboch prezentácii bolo veľmi pozitívne
a v závere poprial ďalšiemu smerovaniu ústavu v nových
podmienkach transformácie SAV veľa úspechov a šťastnú
ruku pri výbere partnerov.
Pri tejto príležitosti nedá autorovi tejto stručnej informácie neuviesť svoje spomienky o ústave, o vývoji a realizácii
prístrojov, na ktorých sa podieľal. Sú to spomienky autora
o ústave, s ktorým je životne spojený už 56 rokov.
Pôvodné pracovisko Laboratórium pre výskum a vývoj meracích a fyzikálnych prístrojov vzniklo ako časť
Sekcie technických vied SAV v roku 1953. Laboratórium
malo pôvodne zabezpečovať iba vývoj a realizáciu unikátnych prístrojov pre iné ústavy SAV. V roku 1960 už malo 45
pracovníkov. Šesťdesiate roky minulého storočia znamenali
pre ústav obdobie najdynamickejšieho rozvoja. V roku 1960
sa laboratórium stáva nositeľom samostatnej úlohy - teória
merania s celoštátnou pôsobnosťou a v roku 1962 už aj ústavom s názvom Ústav teórie merania SAV. Ústav sa stáva
školiacim pracoviskom a miestom pre obhajoby kandidátskych a doktorských dizertačných prác vo vednom odbore
26-16-9 Meracia technika - metronomika. Táto skutočnosť
umožnila ústavu prijatie mladých absolventov vysokých
škôl do vedeckej výchovy a tak do roku 1964 vzrástol počet
pracovníkov na 70 a v roku 1970 bol už stav 102 pracovníkov. V období 1962-1970 bola vedecko-výskumná činnosť
ústavu organizačne členená do troch oddelení:
• Matematické metódy metronomiky (Ing. RNDr. Ľ.
Kubaček, CSc.)
• Fyzikálne metódy merania (RNDr. J. Hajda, CSc.)
• Biomedicínske metódy merania (Ing. RNDr. J. Bolf,
CSc.)
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Oddelenie fyzikálnych metód merania sa do roku 1970
stalo najväčším oddelením ústavu. Oddelenie tvorilo niekoľko pracovných skupín:
• Strojárske metódy (Ing. Š. Jurík, CSc.)
• Optické metódy (RNDr. J. Hajda, CSc.)
• Fotoelektrické metódy (RNDr. K. Karovič, CSc.)
• Optoelektronické metódy (RNDr. J. Bartl, CSc.)
• Geodetické metódy (Ing. P. Marčák, CSc., Ing. J. Kukuča, CSc.)
• Opticko-mechanická konštrukcia (Ing. J. Buzasi)
Dynamika rozvoja oddelenia fyzikálnych metód merania
sa odrazila aj v produkcií špeciálnych prístrojov. Do roku
1970 oddelenie vyvinulo niekoľko unikátnych optických
prístrojov.
• Metrový komparátor (1953-1954) na meranie dilatácie tuhých a plastických materiálov.
• Hydraulický extenzometer na meranie dilatácie
s optickou registráciou.
• Pendameter na meranie náklonu veľkých objektov.
Vyvíjaný pre plynojem v Ostrave a používaný dodnes
v inovovanej verzií pri meraní náklonu jadrového reaktora v JEBO a JEMO.
• Hydrometrické mikrokrídlo na meranie prietoku malých množstiev rádioaktívnych plynov a kvapalín,
riešené ako tematická úloha Úradu pre normalizáciu
a Ústavu jadrového výskumu ČSAV v Řeži.
• Hydrostatický nivelačný prístroj na kontrolu základov plynojemu v Ostrave.
• Opticko-mechanický prístroj na kontrolu osi vývrtov
„Mechanický ježko“ pre závod Ťežká mechanika,
Vítkovické železiarne.
• Asférometer na meranie tvaru asférických optických
plôch.
• Mikrointerferometer typu Saunders-Post na zisťovanie statického a dynamického namáhania modelov
súčiastok. Bol to najväčší interferometer na území
ČSSR s priemerom zorného poľa do 150 mm. Dokumentácia bola postúpená AV ZSSR.
• Veľký polariskop na fotoelascimetrické zisťovanie
modelov do priemeru 250 mm pre odbor konštrukcie
reaktorov jadrových elektrární n.p. Škoda Plzeň.
• Fotoelektrický mikroskop na kontrolu delenia lineárnych a kruhových stupníc.
• Detektor energie žiarenia v spektrálnom pásme
(200 - 1200) nm.
• Kontinuálny turbidimeter na meranie zákalu odpadových vôd a meranie zamorenia vodných tokov.
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Expozičný komparátor na presné meranie geometrie
naparených vrstiev pri výrobe integrovaných obvodov pre Výskumný ústav oznamovacej techniky a.s.
Popova v Prahe.
Stelárny optický fotometer pre Astronomický ústav
SAV, observatórium na Skalnatom Plese.
Fotometer na bezkontaktné meranie hrúbky tenkých
absorpčných vrstiev, využitý na meranie hrúbky polevu negatívneho fotografického materiálu vo Fotocheme Hradec Králové.
Šlírový prístroj na meranie dynamiky prúdenia tekutého média. Prístroj využitý na zviditeľnenie prúdenia
cez umelé chlopne v krvnom riečišti.

V roku 1976 sa názov ústavu zmenil na Ústav merania
a meracej techniky SAV a od roku 1981 sa stal súčasťou
Centra elektro-fyzikálneho výskumu SAV. V roku 1988
získal súčasný názov Ústav merania SAV v angličtine Institute of Measurement Science.
Po roku 1970 bolo Oddelením fyzikálnych metód merania vyvinuté viacero prístrojov, ktoré našli uplatnenie v priemysle a výskume.
• Zariadenie na meranie korózie asfaltu optickou metódou pre Slovnaft Bratislava.
• Adaptácia fotoelektrického mikroskopu Zetopan
na vyšetrovanie cirhóz pečene pre Fakultnú nemocnicu Sv. Anny v Brne.
• Zariadenie na meranie teploty pájky pre Ti lopatky turbostrojov na sýtu paru pri indukčnom ohreve
v ochrannej komore pre VÚZ Bratislava.
• Adaptácia spektrofotometra spm 2 na prešetrenie
spektra zváracieho oblúka pre VÚZ Bratislava.
• Infračervený rádiometer na meranie žiarivého toku
z povrchu tela pre VÚLB Bratislava.
• Zariadenie na meranie produkcie CO2 a riadenie procesu kvasenia pri anaerobnom kvasení pre CHTF
SVŠT-Liko Bratislava.
• Zariadenie na nedeštruktívnu kontrolu obežných dráh
dvojradových ložísk pre spriadacie stroje pre ZVL
Bytča.
• Interferenčný mikroskop na vyhodnotenie povrchových vád ložiskových guliek. ZVL VÚVL Brno, distribuovaná séria IM 01 6 ks v koncerne ZVL.
• Detektor tepelného žiarenia tela Thyreomat pre výskum thyreopatií. ÚMMT CEFV SAV - Nemocnica
s poliklinikou Staré mesto, Bezručova ul. Bratislava.
• Optoelektronický snímač pohybu chodidla. Dokumentácia odovzdaná podniku Chirana Stará Turá.
• Zariadenie na určovanie polohy objektov. Astronomický ústav SAV Tatranská Lomnica, Ústredie amatérskej astronómie Hurbanovo, dokumentácia bola
odovzdaná Astronomickému ústavu Akadémie vied
NDR.
• Zariadenie na vyšetrovanie popálených miest na ložiskových súčiastkach. GR ZVL Považská Bystrica.
• Optická sústava pre oblasť infražiarenia (1 - 5) µm
s 5 až 10 násobným zväčšením. VÚZ Bratislava.
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Bezkontaktný teplomer pôdy s termočlánkovým detektorom. SHMÚ Bratislava.
Bezkontaktný teplomer pôdy s pyroelektrickým detektorom. SHMÚ Bratislava.
Zariadenie na automatizované meranie atmosférického tlaku. SHMÚ Bratislava.
Zariadenie na meranie teploty substrátov v iónovom
implantátore SCANIBAL Balzers. Tesla Rožnov.
Meracia stanica pre hriadele. TOS Trenčín.
Zariadenie na meranie tvaru turbínových lopatiek leteckého motora DV 2. Považské strojárne, Považská
Bystrica.
Regulátor tavenia sklárskej pece. VŠVÚ Bratislava.
Meranie teploty kyslíko-vodíkového plameňa, projekt LITHOJET. Štátna objednávka.
Meranie rozmerov komutátorov pre elektromotory.
Mesing Brno.
Fyzikálny prieskum oltárnej skrine a tabuľových malieb v chráme sv. Jakuba v Levoči. Projekt APVV.
RNDr. Ing. Ján Bartl, CSc.
Ústav merania SAV
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PLÁN VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV NA ROK 2018
Mesiac

Názov kurzu

Termín

Montáž elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu

4. – 5.9.2018

Montáž meračov pretečeného množstva vody
Montáž meračov pretečeného množstva vody a meračov tepla
Montáž plynomerov

4. – 5.9.2018
4. – 6.9.2018
4. – 5.9.2018

September Metrológia teploty a postupy kalibrácie – akreditovaný kurz MŠ SR, modul: Odporové
snímače teploty
Metrológia teploty a postupy kalibrácie – akreditovaný kurz MŠ SR, modul:
Termoelektrické snímače teploty
Neistoty

Október

11. – 12.9.2018
11. a 13.9.2018
19.9.2018

Výklad normy ISO/IEC 17025: 2017
Spracovanie výsledkov a všeobecná metrológia – nadstavbový kurz

20.9.2018
25. – 26.9.2018

Správna laboratórna prax – zabezpečenie kvality
Aplikácia požiadaviek normy ISO 19011:2011 a ISO 9001:2016 v praxi
Spotrebiteľské balenie výrobkov

9.10.2018
9. – 10.10.2018
23.10.2018

Školenie pre overovačov záznamových zariadení v cestnej doprave – metrologická
legislatíva
Činnosť interných audítorov v akreditovaných skúšobných a kalibračných laboratóriách
podľa normy ISO/IEC 17025 – akreditovaný kurz MŠ SR
Skúšanie váh pre opravárov
Činnosť manažéra kvality v akreditovaných skúšobných a kalibračných laboratóriách
podľa normy ISO/IEC 17025 – akreditovaný kurz MŠ SR

23.10.2018
6. – 8.11.2018
20.11.2018
20. – 21.11.2018

November Montáž meračov pretečeného množstva vody
Montáž meračov pretečeného množstva vody a meračov tepla

20. – 21.11.2018
20. – 22.11.2018

Interný audítor a manažér kvality inšpekčných orgánov podľa
STN EN ISO/IEC 17020: 2012

27. – 28.11.2018

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

27. – 28.11.2018

RNDr. Eleonóra Palouová
organizačný garant odborných kurzov
Slovenský metrologický ústav
Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4
palouova@smu.gov.sk
vzdelavanie@smu.gov.sk
http://www.smu.sk/odborne-kurzy/

eMetrológia a skúšobníctvo č.2/2018 – elektronické periodikum z oblasti metrológie a skúšobníctva. Všetky príspevky
v plnom znení, vrátane príspevkov z Výskumu a vývoja, sú súčasťou časopisu Metrológia a skúšobníctvo č. 1/2018,
ktorého vydavateľom je Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.
Editor: Erika Kraslanová, erika.kraslanova@normoff.gov.sk
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