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Výskum a vývoj

PRÍSTROJ NA KONTROLU GUĽOVÝCH PLÔCH
– APLIKÁCIA V LOŽISKOVOM PRIEMYSLE
Ján Bartl
Abstrakt
Príspevok je popisom prístroja na kontrolu kvality guľových plôch. Prístroj bol vyvinutý na bezkontaktnú kontrolu ložiskových
guliek. Interferenčný obrazec je elektronicky spracovaný použitím špeciálnej techniky do obrazového a numerického tvaru.
Kľúčové slová
interferenčný obraz, tvrdá kópia, ekvidenzity, dupligramy, priesečníkové body, histogram rozloženia vád

INSTRUMENT FOR CONTROLL OF THE BALL SURFACES
– APPLICATION IN BEARING INDUSTRY
Ján Bartl
Abstract
The contribution is a description of the device for the measurement of the spheres quality. The device was developed for contactless control of bearing breds. The interference pattern is electronically processed using a special technique in image and
numerical form.
Keywords
interference image, hard copy, equidensities, duplicates, intersection points, histogram of defects distribution

Príspevok v plnom znení je súčasťou časopisu Metrológia a skúšobníctvo č. 2/2017, ktorého vydavateľom je
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

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
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Výskum a vývoj

TENKÉ VRSTVY V OPTICKÝCH SYSTÉMOCH
Ján Bartl, Vlado Jacko
Abstrakt
Príspevok sa týka problémov pri realizácii optických tenkých vrstiev pri vákuovom naparovaní na sklenenú podložku.
Autori analyzovali tenké vrstvy na báze MgF2, ZnS a TiO2. Najlepšie výsledky dosiahli s vrstvami TiO2.
Kľúčové slová
fresnelove vzorce, antireflexné vrstvy, strongova amplitúdová podmienka, fázová podmienka pre hrúbku

THIN FILMS IN OPTICAL SYSTEMS
Ján Bartl, Vlado Jacko
Abstract
The paper deals with problems in the implementation of optical thin films in glass by vacuum deposition. The authors analysed
thin films based on MgF2, ZnS and TiO2. The best results were achieved with TiO2 layers.
Keywords
fresnel formulae, antireflective layers, strong‘s amplitude conditon, phase condition for thickness

Príspevok v plnom znení je súčasťou časopisu Metrológia a skúšobníctvo č. 2/2017, ktorého vydavateľom je
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

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

METROLÓGIA V CHEMICKÝCH SYSTÉMOCH
– VELIČINY JEDNOZLOŽKOVÝCH A VIACZLOŽKOVÝCH SÚSTAV
Dušan Kordík
Úvod
V chemickej praxi, ale dnes už aj v bežnom živote, sa
stretávame s potrebou správneho porozumenia fyzikálnych
veličín, ktoré sa v tejto vednej a technologickej disciplíne
používajú. Ak povieme „koncentrácia“ nejakej látky, mali by
sme si vedieť predstaviť čo to v skutočnosti je a čo nám jej
hodnota vyjadruje. Ak povieme „obsah“ nejakej látky v sústave, je tiež nutné mať jednotné a správne chápanie tejto
veličiny a jej hodnoty vyjadrovanej prevažne v percentách.
Naviac, poznanie ako tieto veličiny meriame, meníme ich
hodnoty v dôsledku procesov, riedenia, zahusťovania alebo
reakčnej premeny je pre technologické alebo skúšobné postupy v oblasti chémie veľmi dôležité a nemožno ich bez
dobrého zvládnutia kvalitne vykonávať.
Extenzitné a intenzitné veličiny
V chémii ako aj v iných vedných disciplínach je z metrologického hľadiska dôležité delenie veličín na extenzitné
a intenzitné. Hodnoty extenzitných veličín charakterizujú
veľkosť meranej sústavy a sú aditívne (napr. hmotnosť, látkové množstvo, objem, elektrické napätie, elektrický prúd
a pod.). Extenzitné veličiny, ich SI symboly a definície, ktoré
používame v chemickom laboratóriu na meranie množstva
látky sú uvedené v tabuľke č. 1.
Tabuľka č. 1: Extenzitné veličiny, najčastejšie
používané na meranie množstva látky
Názov
veličiny

Symbol

Počet entít

N

Látkové
množstvo

n

Hmotnosť

m

Intenzitné veličiny sú funkciou extenzitných veličín a ich
hodnoty nie sú aditívne. Ako jednoduchý príklad uvedieme
objemovú hmotnosť, ktorá je definovaná ako podiel dvoch
extenzitných veličín, hmotnosti a objemu sústavy. Intenzitné
veličiny určujú špecifické vlastnosti sústavy, ktoré obvykle
charakterizujú kvalitu meranej sústavy, napr. hustota, teplota, mólová hmotnosť, koncentrácia alebo obsah zložky
a pod.. Systémová tvorba intenzitných veličín pre jednozložkové a dvojzložkové sústavy poskytuje jednoduchú a spoľahlivú metódu ich definovania a interpretovania im prislúchajúcich javov.
Jednozložkové sústavy
Jednozložkové sústavy sú chemické systémy tvorené homogénnymi entitami (atómami, iónmi, molekulami a pod.).
Z hľadiska merania možno veľkosť takéhoto systému charakterizovať vyššie uvedenými extenzitnými veličinami: počtom
entít N, látkovým množstvom n, hmotnosťou m a objemom
V. Relácie (vzťahy) medzi uvedenými veličinami poskytujú
ďalšie fyzikálnochemické veličiny, ktoré chemické sústavy
charakterizujú novými intenzitnými veličinami, takými, ktorých hodnoty lepšie definujú ich fyzikálne alebo chemické
vlastnosti. Ako príklad si vezmime reláciu objemu V a ostatných veličín hmotnosti m, latkového množstva n a počtu entít
N. Aké sú vzťahy medzi objemom látky, jeho hmotnosťou,
látkovým množstvom a počtom entít (častíc, atómov, mole-

Poznámky
Entita = chemická entita: atóm, molekula, ión, elektrón, základná bunka kryštalickej štruktúry,
kryštál, bunka, mikroorganizmus prípadne iné častice alebo ich zoskupenia.
Látkové množstvo je miera na hodnotenie množstva chemických entít v jednotkách SI mol.
Základná jednotka SI: mol je látkové množstvo, ktoré obsahuje také množstvo chemických entít
ako sa nachádza v 12 gramoch uhlíka -12 čo je 6,0221415 · 1023 entít/mol.
Hmotnosť je základnou vlastnosťou hmoty a kvantitatívnou mierou inercie na rozdiel od váhy,
ktorá predstavuje silu gravitácie Zeme na hmotu, ktorá je rozdielna na rôznych miestach Zeme
(hmotnosť od polohy nie je závislá). V chémii platí dôležitý zákon zachovania hmotnosti, zatiaľ
čo vo fyzike v dôsledku všeobecnej teórie relativity platí zákon zachovania hmoty a energie
E=mc2.
Základná jednotka SI: kilogram
Objem je fyzikálna veličina určená na hodnotenie priestorových vlastností telies a materiálov.

Objem

V

Odvodená jednotka SI: liter je jednotka odvodená od jednotky dĺžky a má veľkosť
(10 × 10 × 10) cm

Ing. Dušan Kordík, PhD,
Chemmea spol. s r. o., Bratislava,
dusan@chemmea.sk
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Štúdie a prehľady
kúl a pod.) a akú informáciu o danej látke nám poskytujú?
Nakoľko ide o reláciu, vzťah alebo pomer ide o matematickú
funkciu jednotlivých veličín k veličine objemu v tvare m/V,
n/V a N/V. Logicky nasleduje úvaha, aké relácie (funkčné
vzťahy) budú ešte existovať medzi veličinami napr. hmotnosti na jednej strane a objemu, látkového množstva a počtu
entít na strane druhej a čo všetko sa dá z takýchto relácií
informačne o danej látke zistiť. Za týmto účelom budeme
vytvárať vzťahy medzi veličinami so symbolmi V, m, n, N
v riadkoch s identickými veličinami V, m, n, N v stĺpcoch tak,
aby sme vyplnili bunky matice, alebo miesta v tabuľke č. 2.
Tabuľka č. 2: Matica relácií medzi veličinami
jednozložkových sústav
Veličina
(adjektívum)

Veličina (subjekt)
V

V

m

n

N

𝑽𝑽
𝒎𝒎
𝑽𝑽
𝒏𝒏

𝑽𝑽
𝑵𝑵

m

n

N

𝒎𝒎
𝑽𝑽

𝒏𝒏
𝑽𝑽

𝑵𝑵
𝑽𝑽

𝒎𝒎
𝒏𝒏
𝒎𝒎
𝑵𝑵

𝒏𝒏
𝒎𝒎
𝒏𝒏
𝑵𝑵

𝑵𝑵
𝒎𝒎
𝑵𝑵
𝒏𝒏

Takto vytvorená matica veličín, tabuľka č. 2 nám poskytne všetky relácie, z ktorých však veličiny V/V, m/m, n/n a N/N
nemajú fyzikálny význam a preto ich nemá zmysel uvažovať
(na rozdiel od matematiky, kde ich môže nahradiť 1).
Relácie medzi extenzitnými veličinami: objemom V, hmotnosťou m, látkovým množstvom n a počtom entít N vytvárajú
nové fyzikálne veličiny - intenzitné veličiny, ktoré poskytujú nové charakteristické informácie o sústave, ku ktorej sa
vzťahujú. Možno uviesť, že vytvorené relácie
a) definujú nové veličiny pomocou matice vytvorenej jednoduchým spôsobom: pomerom veličiny príslušného
stĺpca a riadku;
b) poskytujú matematické vzťahy pre aplikácie vo fyzikálnych a chemických výpočtoch a ich aplikáciu pri vytváraní modelov merania v chemickej praxi;
c) pomocou názvov extenzitných veličín pomenúvajú nové
veličiny jednotným spôsobom (adjektívum/subjekt:
- názov veličiny v menovateli vytvorí z názvu veličiny adjektívum napr. V – objemový, n – molárny,
m  – hmotnostný a pod.
- názov veličiny v čitateli pomenováva subjekt: napr.
m – hmotnosť, n – látkové množstvo a N – počet častíc
napr. m/V = objemová hmotnosť, m/n =  mólová hmotnosť, V/m = motnostný objem, N/m = hmotnostný počet,
V/n = molový objem (objem molu častíc), m/n = molová
hmotnosť – hmotnosť molu častíc, N/n = molový počet,
V/N = časticový objem, m/N = časticová hmotnosť a pod.
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Porovnanie fyzikálnych veličín v riadkoch (rozdielne veličiny V, m, n alebo N v čitateli k napríklad jednotkovej hodnote veličiny v menovateli) poskytuje zaujímavé a fyzikálne
užitočné charakteristiky skúmanej sústavy. Napr. objemová
hmotnosť (hustota) predstavuje hmotnosť 1 dm3 látky, objemové množstvo látky (molárna hustota) predstavuje počet
molov v 1 dm3 látky a objemový počet častíc (hustota častíc) predstavuje počet častíc (atómov, iónov, molekúl a pod.)
v 1 dm3 látky.
Iný príklad fyzikálnej aplikácie veličín jednozložkových
sústav je tlak plynu v sústave definovaný pomocou stavovej rovnice ideálneho plynu p=(n/V)RT, kde pomer n/V je
objemové množstvo plynu (molárna hustota). Tlak plynu sa
zvyšuje ak sa zvyšuje objemové množstvo plynu – molárna hustota v sústave, nakoľko tlak je spôsobený narážaním
molekúl plynu na steny nádoby, v ktorej sa nachádza, čo je
príčinou, že väčší počet molov plynu v sústave spôsobuje
väčší počet nárazov nasteny nádoby a tým aj vyšší tlak. Ešte
zjavnejšie sa príčinnosť veľkosti tlaku od počtu molekúl
plynu v sústave prejaví ak zameníme látkové množstvo n za
počet častíc N pomocou relácie N a n, NA = N/n, kde Avogadrova konštanta NA = 6,02214 · 1023 mol-1 (3. riadok a 4.
stĺpec v tabuľke č. 3,) a získame rovnicu pre tlak ideálneho plynu p ako funkciu počtu častíc N v explicitnom tvare
p = (N/V · NA)   R · T. Dôležitým poznaním je skutočnosť, že
tlak plynu v sústave závisí od počtu častíc v sústave a od teploty pri akej sa sústava nachádza.
Podobne, ak porovnáme intenzitné veličiny v niektorom
zo stĺpcov matice dostaneme zaujímavú fyzikálnu alebo chemickú interpretáciu príslušných veličín. Tak napríklad objemová hmotnosť predstavuje hmotnosť 1 dm3 látky, mólová
hmotnosť predstavuje hmotnosť 1 molu (6,023 · 1023 entít)
látky, časticová hmotnosť predstavuje hmotnosť jednej častice atómu, molekuly, komplexu atómov a pod. Hodnoty hustoty, mólovej hmotnosti bývajú publikované v chemických
tabuľkách, hodnoty hmotnosti atómov alebo molekúl bývajú
uvedené vo fyzikálnych tabuľkách a sú dôležitými charakteristikami sústav.
Niektoré najpoužívanejšie intenzitné fyzikálnochemické
veličiny jednozložkových sústav sú uvedené v tabuľke č. 3.
Tabuľka č. 3: Vybrané fyzikálnochemické
veličiny jednozložkových sústav
Veličina

Veličina
V

m

V

m

𝑽𝑽
𝒎𝒎

n

𝒗𝒗 =

N

𝒗𝒗𝒆𝒆 =

𝑽𝑽
𝒏𝒏

𝑽𝑽
𝑵𝑵

𝝆𝝆 =

𝒎𝒎
𝑽𝑽

𝑴𝑴 =

𝒎𝒎
𝒏𝒏

𝒎𝒎𝒆𝒆 =

𝒎𝒎
𝑵𝑵

n

N

𝒏𝒏
𝑽𝑽

𝒅𝒅𝒆𝒆 =

𝑵𝑵
𝑽𝑽

𝑵𝑵𝑨𝑨 =

𝑵𝑵
𝒏𝒏

𝒏𝒏
𝒎𝒎
𝒏𝒏
𝑵𝑵

𝑵𝑵
𝒎𝒎
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Dvojzložkové sústavy
Dvojzložkové sústavy sú zložené z dvoch rozdielnych
zložiek, kde veľkosť zložky A a veľkosť zložky B charakterizuje zloženie celej sústavy a tým aj jej fyzikálne alebo
chemické vlastnosti. Fyzikálne veličiny zloženia dvojzložkových sústav sú definované pomocou zlomkových veličín
A/(A+B) alebo podielových veličín A/B.

Všeobecne, pri n-zložkových sústavách, n = 2,3...., extenzitné veličiny charakterizujúce jednotlivé zložky označujeme dolným indexom B, C …. resp. 2, 3, ….. Veličina, ktorá u viaczložkových sústav, napr. u roztokov charakterizuje
rozpúšťadlo označujeme dolným indexom A resp. číslicou 1.
Takto vytvorené fyzikálne veličiny sú typickými intenzitnými veličinami, ktoré charakterizujú zloženie dvojzložkových
sústav napr. zliatin, zmesí, roztokov a pod.
Zlomkové veličiny je možné vytvoriť pomocou matice kombinovaním extenzitných veličín množstva zložky B
(1. riadok) NB, nB, mB, VB a extenzitných veličín množstva
celej sústavy zloženej z množstiev A a B označených ako
N, n, m, V (1. stĺpec) spôsobom ako je uvedené v tabuľke
č. 4. Fyzikálne veličiny zloženia dvojzložkových sústav vytvorené pomocou homogénnych veličín NB/N, nB/n, mB/m,
VB/V, charakterizujú obsah zložky B sústave a nachádzajú sa
na diagonále vytvorenej matice. Fyzikálne veličiny zloženia
dvojzložkových sústav vytvorené pomocou heterogénnych
veličín NB/V, nB/V, mB/V, charakterizujú koncentráciu zložky B v sústave sú uvedené v poslednom riadku vytvorenej
matice.
Kombinácie ostatných veličín, ktoré sa nachádzajú
na miestach matice mimo uvedenej diagonály a posledného
riadka nemajú zatiaľ reálny význam v chemickej praxi.
Tabuľka č. 4: Intenzitné veličiny definované
pomocou zlomkových veličín
Veličiny
množstva látky
v sústave

NB

nB

mB

VB

N

N
xB  B
N

nB
N

mB
N

VB
N

n

NB
n

mB
n

VB
n

mB
m
mB
B 
V

VB
m

m
V

6

Veličiny množstva zložky B

NB
m
N
cB  B
V

xB 

nB
n

nB
m
cB 

wB 
nB
V

B 

VB
V

K spôsobu vyjadrovania zloženia dvojzložkových sústav
napr. obsahu zložky B v nejakej zmesi látok alebo v roztoku
je potrebné uviesť dve dôležité poznámky:
Poznámka 1: Zaujímavým, avšak nie bezvýznamným
rébusom pre metrológov, býva vyjadrovanie zloženia dvojzložkových sústav zlomkových veličín v percentách (%), promile (‰), parts per milión (ppm) alebo v parts per bilión
(ppb). V prvom rade je potrebné poznamenať že %, ‰, ppm
a ppb nie sú meracie jednotky zo žiadnej sústavy jednotiek.
Mnohí chemici - metrológovia problém s používaním %,
‰ nemávajú, avšak používanie ppm a ppb pokladajú za nedovolené a požadujú ich zmenu na podielové jednotky SI,
napr. ppm = µg/g = mg/kg alebo ppb = ng/g = µg/kg čo
môže byť z hľadiska metrologickej rigoróznosti správne, avšak z pohľadu chemika pracujúceho s chemickými entitami
menej výpovedné, vzhľadom k odvráteniu sa od látkového
množstva a návratu k hmotnosti. Je potrebné zdôrazniť, že
ide o omyl nakoľko ani v jednom prípade nejde o jednotku meracej veličiny ale o vyjadrenie zloženia v prijateľných
hodnotách napr. jednotkách, desiatkach metódou delenia celku v menovateli zlomku: 1 (bez delenia), na 100 rovnakých
dielov (lat. per cent) na 1 000 rovnakých dielov (pro mille),
na 1 000 000 rovnakých dielov (parts per million) alebo konečne na 1 000 000 000 (parts per miliardu – angl. parts per
billion). Matematické vyjadrenie zloženia dvojzložkových
sústav vyzerá potom nasledovne:
𝑤𝑤𝐵𝐵 =

𝑚𝑚𝐵𝐵

=

𝑚𝑚𝐵𝐵

𝑤𝑤𝐵𝐵 =

𝑚𝑚𝐵𝐵

=

𝑚𝑚𝐵𝐵

𝑤𝑤𝐵𝐵 =

𝑚𝑚𝐵𝐵
𝑚𝑚
1000

𝑤𝑤𝐵𝐵 =

𝑚𝑚𝐵𝐵
𝑚𝑚
1000000

=

𝑚𝑚𝐵𝐵

𝑤𝑤𝐵𝐵 =

𝑚𝑚𝐵𝐵

𝑚𝑚𝐵𝐵

· 109

𝑚𝑚
1

𝑚𝑚

pre bezrozmerné vyjadrenie zloženia v rozsahu 0 - 1

𝑚𝑚
100

𝑚𝑚

· 100

pre vyjadrenie zloženia v rozsahu (0 – 100) %
=

𝑚𝑚𝐵𝐵
𝑚𝑚

· 1000

pre vyjadrenie zloženia v rozsahu (0 – 1 000) ‰
𝑚𝑚

· 106

pre vyjadrenie zloženia v rozsahu (0 – 10) ppm

𝑚𝑚
109

=

𝑚𝑚

pre vyjadrenie zloženia v rozsahu (0 – 109) ppb

Poznámka 2. Ďalším a veľmi častým omylom je zámena
názvov „koncentrácia“ a „obsah“ zložky. Používatelia, chemici aj nechemici, často z neznalosti obidvoch významov
používajú názov koncentrácia (symbol c alebo ρ) pre zloženie nazývané ako obsah zložky w a naopak. Obsah zložky
w jednoznačne vyjadruje podiel zložky (časti) v ohraničenej sústave (celku) zatiaľ čo koncentrácia zložky vyjadruje množstvo zložky v mol, mmol, g, mg alebo N vo vymedzenom objeme sústavy L, mL a pod., ktorá nemusí vždy
tvoriť celok so zložkou B, napr. koncentrácia prachových
častíc v určenom objeme plynu, koncentrácia kyseliny sírovej vo vode predstavuje látkové množstvo kyseliny alebo
hmotnosť kyseliny sústredenej (koncentrovanej) v určenom
(externe ohraničenom) priestore o objeme napr. 1 L. Výnimka, kde je takáto zámena možná, je u veličiny objemový
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zlomok φB = VB/V (priesečník diagonály a 4. riadku matice,
tabuľka č. 4), ktorý je rovnako objemovým zlomkom ako aj
objemovou koncentráciou zložky B v sústave o objeme V.
Podielové veličiny zloženia dvojzložkových sústav sú
veličiny vytvorené podielom veličín reprezentujúcich množstvo zložky B a množstvo zložky A. Tieto podielové vzťahy
vytvoríme vo forme matice kombinovaním extenzitných veličín množstva zložky B: NB, nB, mB, VB, (1. riadok) a extenzitných veličín množstva zložky A: NA, nA, mA, VA, (1. stĺpec)
spôsobom ako je uvedené v tabuľke č. 5. Podielové veličiny
sa používajú predovšetkým technologickej praxi, napr. kde
zložka B je chemicky aktívna a zložka A je v danom procese
chemicky neaktívna, napr. inertný plyn.

Metodika transformácie jednej veličiny na druhú je pritom
jednoduchá ak sa zvolí vhodná transformačná stratégia, ktorá s pomocou definícií z tabuľky č. 4 a tabuľky č. 3 je zložená
z nasledovných krokov:
a)

𝑐𝑐𝐵𝐵 =

Veličiny množstva zložky B

c)

NB

nB

mB

VB

NA

NB
NA

nB
NA

mB
NA

VB
NA

nA

NB
nA

nB
nA

mB
nA

VB
nA

mA

NB
mA

mB 

mB
mA

VB
mA

VA

NB
VA

nB
VA

mB
VA

VB
VA

nB
mA

Fyzikálne veličiny zloženia dvojzložkových sústav vytvorené pomocou homogénnych veličín NB/NA, nB/nA, mB/mA,
VB/VA, charakterizujú podiel zložky B k zložke A v sústave
a nachádzajú sa na diagonále vytvorenej matice. Používajú
sa najmä v bilančných rovniciach technologických projektov, v rovniciach používaných v chemickom inžinierstve.
Zvláštnou fyzikálnou veličinou používanou vo fyzikálnej chémii (aktivita ionov, pH) sa nazýva molalita zložky B,
symbol mB definovaná ako podielová veličina extenzitných
veličín nB a mA (v tabuľka č. 5 je zvýraznená v modrom poli).
Podiely veličín, ktoré sú uvedené v ostatných poliach nemajú priamy význam v chemickej praxi.
Všetky dôležité veličiny zloženia dvojzložkových sústav
a ich definície uvedené v tabuľkách č. 3, 4, 5 sú publikované
v dokumente ISO 80000, časť 9.
Vzťahy medzi intenzitnými veličinami
dvojzložkových sústav
V chemickej práci, najmä vo vyjadrovaní výsledkov
chemických analýz bývajú hodnoty meraných veličín vyjadrené pomocou rôznych veličín, napr. ako koncentrácia
molárna cB alebo koncentrácia hmotnostná ρB, tabuľka č. 4,
ktoré majú pre meranú sústavu rozdielne hodnoty. Prepočet
hodnoty veličiny cB na druhú veličinu ρB býva veľmi často
problematickým úkonom, často aj u skúsených chemikov.
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𝑛𝑛𝐵𝐵

→ 𝜌𝜌𝐵𝐵 =

𝑉𝑉

𝑚𝑚𝐵𝐵

(1)

𝑉𝑉

b) pre zložku B v čitateli nájdeme vzťahy medzi
extenzitnými veličinami nB a mB prostredníctvom
vzťahu v priesečníku v tabuľke č. 3, 3. riadok a 2.
stĺpec

Tabuľka č. 5: Intenzitné veličiny definované
pomocou podielových veličín
Veličiny
množstva
zložky A

vyberieme definičné vzťahy obidvoch veličín
a zapíšeme ich v poradí pôvodná a transformovaná
veličina:

𝑀𝑀𝐵𝐵 =

𝑚𝑚𝐵𝐵

(2)

𝑛𝑛𝐵𝐵

zo vzťahu (2) vyjadríme extenzitnú veličinu mB
v tvare
(3)

𝑚𝑚𝐵𝐵 = 𝑛𝑛𝐵𝐵 · 𝑀𝑀𝐵𝐵

d) vzťah (3) dosadíme do transformovanej veličiny
ρB. Veličina v menovateli definičných vzťahov je
identická preto nie je potrebné ju transformovať
𝑚𝑚𝐵𝐵

𝜌𝜌𝐵𝐵 =

𝑉𝑉

=

𝑛𝑛𝐵𝐵 𝑀𝑀𝐵𝐵
𝑉𝑉

(4)

= 𝑐𝑐𝐵𝐵 · 𝑀𝑀𝐵𝐵

Transformáciu veličiny hmotnostná koncentrácia ρB na
molárnu koncentráciu cB vyjadruje vzťah:
𝒄𝒄𝑩𝑩 =

𝝆𝝆𝑩𝑩

(5)

𝑴𝑴𝑩𝑩

Iný, trochu zložitejší prípad predstavuje transformácia
veličiny molárneho zlomku xB na hmotnostný zlomok wB.
Vyššie uvedený postup transformácie xB na wB aplikujeme
nasledovne:

a) z tabuľky č. 5 vyberieme vzťahy:
n
m
(6)
xB  B → wB  B
n
m
b) z tabuľky č. 4 pre veličinu v čitateli vyberieme:
𝑀𝑀𝐵𝐵 =

𝑚𝑚𝐵𝐵

(7a)

𝑛𝑛𝐵𝐵

a pre veličiny v menovateli vyberieme:
𝑚𝑚
𝑚𝑚
𝑀𝑀𝐴𝐴 = 𝐴𝐴
𝑀𝑀𝐵𝐵 = 𝐵𝐵
𝑛𝑛𝐴𝐴

(7b)

𝑛𝑛𝐵𝐵

nakoľko pre dvojzložkovú sústavu platí:
n = n A + n B a mB = mA + mB

(7c)

c) extenzitné veličiny mA a mB:
mA = MA · nA

alebo

mB = MB · nB

(8)

d) výsledný transformačný vzťah (9) má po dosadení
vzťahov (7c) a (8) tvar:
𝒘𝒘𝑩𝑩 =

𝑚𝑚𝐵𝐵

𝑚𝑚
𝒙𝒙𝑩𝑩 ·𝑴𝑴𝑩𝑩

=

𝑛𝑛𝐵𝐵 ·𝑀𝑀𝐵𝐵

𝑛𝑛𝐴𝐴 ·𝑀𝑀𝐴𝐴 +𝑛𝑛𝐵𝐵 ·𝑀𝑀𝐵𝐵

𝑴𝑴𝑨𝑨 +𝒙𝒙𝑩𝑩 ·(𝑴𝑴𝑩𝑩 −𝑴𝑴𝑨𝑨 )

=

𝑥𝑥𝐵𝐵 ·𝑛𝑛·𝑀𝑀𝐵𝐵

𝑥𝑥𝐴𝐴 ·𝑛𝑛·𝑀𝑀𝐴𝐴 +𝑥𝑥𝐵𝐵 ·𝑛𝑛·𝑀𝑀𝐵𝐵

=

(9)
7

Transformácia veličiny hmotnostný zlomok wB na molárny
zlomok xB vyjadruje vzťah:

c) extenzitné veličiny mA a mB:
mA = MA · nA

alebo

mB = MB · nB

(8)

d)a prehľady
výsledný transformačný vzťah (9) má po dosadení
Štúdie
vzťahov (7c) a (8) tvar:
𝒘𝒘𝑩𝑩 =

𝑚𝑚𝐵𝐵

𝑚𝑚
𝒙𝒙𝑩𝑩 ·𝑴𝑴𝑩𝑩

=

𝑛𝑛𝐵𝐵 ·𝑀𝑀𝐵𝐵

𝑛𝑛𝐴𝐴 ·𝑀𝑀𝐴𝐴 +𝑛𝑛𝐵𝐵 ·𝑀𝑀𝐵𝐵

𝑴𝑴𝑨𝑨 +𝒙𝒙𝑩𝑩 ·(𝑴𝑴𝑩𝑩 −𝑴𝑴𝑨𝑨 )

=

𝑥𝑥𝐵𝐵 ·𝑛𝑛·𝑀𝑀𝐵𝐵

𝑥𝑥𝐴𝐴 ·𝑛𝑛·𝑀𝑀𝐴𝐴 +𝑥𝑥𝐵𝐵 ·𝑛𝑛·𝑀𝑀𝐵𝐵

=

V tabuľke č. 6 sú uvedené vzťahy medzi intenzitnými veličinami zloženia dvojzložkových sústav, pripravené a vhodné pre programovanie a okamžitú transformáciu hodnôt napr.
pomocou tabuľkového procesora MS Office Excel.

(9)

Transformácia veličiny hmotnostný zlomok wB na molárny
zlomok xB vyjadruje vzťah:
𝒙𝒙𝑩𝑩 =
Nová
veličina

𝒘𝒘𝑩𝑩 ·𝑴𝑴𝑩𝑩

ρB

wB

xB

(10)

𝑴𝑴𝑩𝑩 +𝒘𝒘𝑩𝑩 (𝑴𝑴𝑨𝑨 −𝑴𝑴𝑩𝑩 )

Pôvodná veličina
cB

cB

mB

Tabuľka č. 6: Transformačné vzťahy intenzitných
veličín dvojzložkových sústav

𝑐𝑐𝐵𝐵
𝜌𝜌 − 𝑐𝑐𝐵𝐵 𝑀𝑀𝐵𝐵
𝑐𝑐𝐵𝐵 . 𝑀𝑀𝐵𝐵
𝑐𝑐𝐵𝐵 . 𝑀𝑀𝐵𝐵
𝜌𝜌

𝑐𝑐𝐵𝐵 . 𝑀𝑀𝐴𝐴
𝜌𝜌 + 𝑐𝑐𝐵𝐵 (𝑀𝑀𝐴𝐴 − 𝑀𝑀𝐵𝐵 )

ρB

mB
𝜌𝜌𝑚𝑚𝐵𝐵
1 + 𝑚𝑚𝐵𝐵 𝑀𝑀𝐵𝐵
𝜌𝜌. 𝑚𝑚𝐵𝐵 . 𝑀𝑀𝐵𝐵
1 + 𝑚𝑚𝐵𝐵 . 𝑀𝑀𝐵𝐵

𝑤𝑤𝐵𝐵
(1
𝑀𝑀𝐵𝐵 − 𝑤𝑤𝐵𝐵 )
𝑀𝑀𝐴𝐴. 𝑚𝑚𝐵𝐵
1 + 𝑀𝑀𝐴𝐴 . 𝑚𝑚𝐵𝐵

𝜌𝜌𝐵𝐵
𝑀𝑀𝐵𝐵

𝜌𝜌𝐵𝐵
𝑀𝑀𝐵𝐵 (𝜌𝜌 − 𝜌𝜌𝐵𝐵 )
𝜌𝜌𝐵𝐵
𝜌𝜌

𝜌𝜌𝐵𝐵 . 𝑀𝑀𝐴𝐴
𝜌𝜌. 𝑀𝑀𝐵𝐵 + 𝜌𝜌𝐵𝐵 (𝑀𝑀𝐴𝐴 − 𝑀𝑀𝐵𝐵 )

wB

xB

𝑤𝑤𝐵𝐵 . 𝜌𝜌
𝑀𝑀𝐵𝐵

𝜌𝜌. 𝑥𝑥𝑏𝑏
𝑥𝑥𝐵𝐵 . 𝑀𝑀𝐵𝐵 + (1 − 𝑥𝑥𝐵𝐵 )𝑀𝑀𝐴𝐴

𝑤𝑤𝐵𝐵 . 𝜌𝜌

𝜌𝜌. 𝑥𝑥𝐵𝐵 𝑀𝑀𝐵𝐵
𝑀𝑀𝐴𝐴 + 𝑥𝑥𝐵𝐵 (𝑀𝑀𝐵𝐵 − 𝑀𝑀𝐴𝐴 )

𝑤𝑤𝐵𝐵
𝑀𝑀𝐵𝐵 (1 − 𝑤𝑤𝐵𝐵 )

𝑤𝑤𝐵𝐵 . 𝑀𝑀𝐵𝐵
𝑀𝑀𝐵𝐵 + 𝑤𝑤𝐵𝐵 (𝑀𝑀𝐴𝐴 − 𝑀𝑀𝐵𝐵 )

𝑥𝑥𝐵𝐵
𝑀𝑀𝐴𝐴 (1 − 𝑥𝑥𝐵𝐵 )

𝑥𝑥𝐵𝐵 . 𝑀𝑀𝐵𝐵
𝑀𝑀𝐴𝐴 + 𝑥𝑥𝐵𝐵 . (𝑀𝑀𝐵𝐵 − 𝑀𝑀𝐴𝐴 )

Poznámka 1: meracie jednotky intenzitných veličín sú podľa STN ISO 80000-9 nasledovné: cB → mol/L, mB→ mol/kg, ρ → g/L,
wB → 1 (bezrozmerná veličina), xB → 1 (bezrozmerná veličina).
Poznámka 2: meracie jednotky veličín: ρ (hustota)  → g/mL, MA a MB → g/mol
Poznámka 3: hodnoty meraných veličín vstupujúce do transformačných vzťahov (tabuľka č. 6) musia byť do výpočtu dosadené
v homogénnych jednotkách, resp. vzťah musí byť vopred upravený tak, aby bol rozmerovo homogénny.

Záver
Systematický výklad metrologickej podstaty chemických
veličín rozpracovaný do skupín extenzitných a intenzitných
veličín poskytuje možnosť práce s jednotlivými veličinami
ako východiskovými vzťahmi pre vytváranie modelov merania s uvedomením si dôležitej skutočnosti, že v laboratóriu
vieme merať extenzitné veličiny a na základe nich získavame veličiny intenzitné. Na skutočnosti nič nemení ani používanie moderných meradiel napr. pH, elektrolytickej vodivosti, hustoty, vlhkosti atď., ktoré na displeji ukazujú priamo
hodnotu meranej veličiny (intenzitnej alebo extenzitnej)
nakoľko vstupným signálom býva extenzitná veličina napr.
elektrické napätie, elektrický prúd, frekvencia a pod. Toto
poznanie je dôležité pri analýze metód merania, pri vyhod-
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notení neistoty merania podľa odporúčaní BIPM a pri kvalifikovanom, kritickom hodnotení nameraných hodnôt. Porozumenie podstaty systému chemických veličín je základným
predpokladom pre vytváranie nadväznosti meraných hodnôt,
kde nadviazanie extenzitných veličín sa vykonáva priamo
na vyššie etalóny porovnávacím meraním a nadväzovanie
hodnôt intenzitných veličín je možné pomocou referenčných
hodnôt stelesnených do referenčných materiálov príslušného
typu.
Referencie
1. Encyclopaedia Britannica 2016
2. ISO 80000-9 Physical chemistry and molecular physics,
ISO 2008
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HACCP – HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINTS (SYSTÉM ANALÝZY
RIZIKA A STANOVENIA KRITICKÝCH KONTROLNÝCH BODOV)
Peter Adam, Laura Grúberová
Abstrakt
Bezpečnosť a kvalita potravín sú najdôležitejšími požiadavkami, ktoré musia spĺňať potraviny v súčasnej dobe. Nástrojom zabezpečujúcim bezpečnosť potravín v našom každodennom živote je systém HACCP, ktorého podstata je založená na prevencii,
teda na zásade, že rizikám je lepšie predchádzať, ako ich potom následne odstraňovať. Cieľom príspevku je oboznámiť čitateľov so vznikom, terminológiou, legislatívou HACCP a dostupnými normatívnymi dokumentami.
Kľúčové slová
HACCP, kalibrácia, vlhkosť vzduchu, teplota, kontrolný kritický bod
Vznik a vývoj HACCP
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points – Systém analýzy rizika a stanovenia kritických kontrolných bodov) je pomenovaním pre systémový prístup na zabezpečovanie zdravotnej neškodnosti potravín, založeného
na preventívnych opatreniach, na rozdiel iba od samotnej
kontroly hotového výrobku.
Predstavuje systematickú metódu analýzy procesov
v potravinárstve, identifikácie možných rizík a určenia kritických bodov kontroly, ktoré majú zabrániť tomu, aby sa
k spotrebiteľovi dostali nebezpečné potraviny. HACCP vychádza z Codex Alimentarius, ktorý vypracovala Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo OSN a Svetová zdravotnícka organizácia.
HACCP je nástroj, ktorým sa zisťujú riziká súvisiace
s výrobou, skladovaním, distribúciou a prípravou potravín
vrátane nápojov a pochutín a nástrojom, ktorým sa určujú
nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie ich hygienickej bezchybnosti a zdravotnej neškodnosti formou kontrolných bodov, v ktorých možno uplatniť prvky riadenia.
Systém HACCP bol vyvinutý na začiatku šesťdesiatych
rokov minulého storočia v rámci výskumu vesmíru v USA.
Základy HACCP vyvinula spoločnosť Pillsbury Company,
ktorá mala za úlohu vytvoriť potraviny, vhodné na konzumáciu v stave beztiaže pre Národnú leteckú a vesmírnu agentúru (NASA). Úlohou bola požiadavka zabezpečiť ochranu
všetkých potravinových a výživových produktov, 100% istota, že potraviny určené pre kozmonautov nebudú kontaminované baktériami, vírusmi a nebudú obsahovať chemické,
fyzikálne a mechanické kontaminácie, ktoré by boli zdraviu
škodlivé a následné vyvolali ochorenie kozmonautov.
Ako prvé sa začali využívať skúsenosti NASA pri vedení
dokumentácie, ktorá zjednodušila spätnú vysledovateľnosť
použitých surovín, výrobných procesov a zoznam pracovníkov, ktorí sa priamo zúčastnili výroby potravín.
Ďalšou etapou vo výskume HACCP, ktorej zdrojom bola
armáda USA, bolo stanovenie výberu správnej metódy analýzy rizika, kedy sa vo väčšine začali využívať princípy anaIng. Peter Adam
Mgr. Laura Grúberová
SLM, n. o.
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lýzy FMEA (Failure Mode and Effects Analysis), čiže analýza príčin a následkov.
Systém HACCP bol prvýkrát predstavený v roku 1971
v americkom meste Denver, na konferencii o ochrane potravín a v roku 1973 firma Pillsbury Co., uverejnila základnú
dokumentáciu k HACCP, určenú pre zamestnancov a inšpektorov FDA (Food and Druck Administration) Úradu
pre potraviny a lieky. V Európskej únii bol systém HACCP
uzákonený od roku 1997 ako povinný pre všetkých výrobcov potravín ako aj pre uvádzanie potravín do obehu.
Na Slovensku sa stal povinným od 1.1.2000. V slovenskej legislatíve je upravovaný zákonom č. 152/1995 Z. z.
o potravinách a VIII. hlavou Potravinového kódexu.
Zásady HACCP
Základným cieľom všeobecných a osobitných hygienických predpisov je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa, pokiaľ ide o bezpečnosť potravín.
Bezpečnosť potravín je výsledkom niekoľkých činiteľov:
• právne predpisy ustanovujúce minimálne hygienické
požiadavky na kontrolu, ktorých prevádzkovatelia
určia a prevádzkujú programy bezpečnosti potravín,
• postupy založené na zásadách HACCP.
Základným predpokladom zavedenia systému HACCP je
dodržiavanie správnej výrobnej a hygienickej praxe a tvorba
vhodného rámca systému kritických bodov ako vo výrobe,
tak aj pri obchodovaní a manipulovaní s potravinami.
Základné princípy podľa nariadenia Európskej únie:
I. Analýza nebezpečenstva.
Jeden z najvýznamnejších krokov zavádzania systému
HACCP, pozostávajúca z viacerých čiastkových úkonov
a činností:
a) zostavenie multidisciplinárneho tímu a rozsahu plánu
HACCP,
b) vypracovanie podrobného opisu produktu (štruktúra,
zloženie, fyzikálno-chemické vlastnosti, spracovanie,
podmienky skladovania a distribúcie, požadovaná uchovávateľnosť, návod na použitie),
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c) definovanie obvyklého alebo očakávaného použitia výrobku cieľovými zákazníkmi alebo konkrétnymi skupinami spotrebiteľov,
d) zostrojenie prúdového diagramu, ktorý pokryje všetky
kroky pri výrobe konkrétneho produktu od získania surovín, cez prípravu, balenie, skladovanie, distribúciu až
po uvedenie výrobku na trh, vrátane všetkých zdržaní
pri dodržiavaní jednotlivých krokov procesu,
e) potvrdenie prúdového diagramu na mieste, čím sa potvrdí, že výrobné operácie sú v súlade s diagramom vo všetkých krokoch. V prípade nesúladu je potrebná úprava
grafu,
f) vypracovanie zoznamu nebezpečenstiev, rizík a kontrolných opatrení, ktoré možno očakávať od primárnej produkcie celým výrobným procesom až po miesto spotreby.
II. Stanovenie kritických kontrolných bodov
Kritické kontrolné body sú miesta, ktoré zaručia bezpečnosť výrobku, ak sa potravina alebo proces udrží pod kontrolou. Pre konkrétnu potravinu sú tieto body rozhodujúce a ich
účinnou kontrolou možno dosiahnuť, že riziká sa neuplatnia
a nebezpečenstvo nevznikne. Zabezpečiť, aby boli vypracované a zavedené vhodné kontrolné opatrenia, určiť a zaviesť
systém monitorovania v každom kritickom bode.
III. Stanovenie kritických limitov v kontrolných bodoch
Kritické limity zodpovedajú extrémnym hodnotám prijateľným vzhľadom na bezpečnosť produktu, čím oddeľujú
prijateľnosť od neprijateľnosti. Sú stanovené pre pozorovateľné alebo merateľné ukazovatele, ktorými sa dá preukázať,
že kritický bod je pod kontrolou (napr. teplota, pH, obsah
vody, soli, konzervačných látok, senzorické ukazovatele – vzhľad, textúra a iné). Môžu byť odvodené zo zákonných noriem, príručiek správnej hygienickej praxe, alebo
sú stanovené tímom, ktorý preukáže ich validitu, vzhľadom
na kontrolu identifikovaných nebezpečenstiev.
IV. Postupy monitorovania v kritických kontrolných bodoch
Monitorovanie znamená plánované meranie alebo pozorovanie kritického kontrolného bodu, vzťahujúce sa na jeho
kritické limity, pričom jeho postup musí byť schopný detegovať stratu kontroly v konkrétnom bode včas, aby bolo
možné vykonať potrebné nápravy. V tomto bode sa stanovuje, kto bude monitorovanie vykonávať, kedy, ako často
a akým spôsobom.
V. Vypracovanie nápravných opatrení
Pre každý kritický bod musí byť vopred naplánované nápravné opatrenie, aby mohlo byť bez váhania aplikovateľné
v prípade, že monitorovanie vykazuje odchýlku od kritického limitu. Súčasťou nápravného opatrenia je identifikácia
osoby (osôb) zodpovednej za jeho realizáciu, opis prostriedkov a činností nevyhnutných na nápravu zistenej odchýlky
a písomný záznam o vykonaných opatreniach. Zároveň obsahuje opatrenia, ktoré sa musia vykonať, ak ide o výrobky,
ktoré boli vyrobené počas obdobia, kedy bol výrobný proces
mimo kontroly.
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VI. Stanovenie overovacích postupov
Overovacími postupmi sa zisťuje, či systém HACCP
pracuje správne. Medzi metódy overovania patrí najmä náhodný odber vzoriek a analýza, testy vo vybraných kontrolných bodoch, intenzifikovaná analýza medziproduktov alebo
konečných produktov, preskúmanie skutočných podmienok
počas skladovania, distribúcie, predaja a používania výrobku. Frekvencia overovania závisí od charakteru podniku, ale
musí byť dostatočná tak, aby potvrdila, či HACCP funguje
efektívne. Overovanie musí vykonávať iná osoba ako tá, ktorá je zodpovedná za vykonávanie monitorovania a nápravných opatrení. Medzi postupy overovania zaraďujeme: audity HACCP a jeho záznamov, inšpekciu operácií, validáciu
kritických bodov, preskúmanie odchýlok a nakladania s výrobkom, kontrolu správnosti záznamov, kalibráciu prístrojov
používaných na monitorovanie.
VII. Vypracovanie dokumentov a záznamov
Nevyhnutným predpokladom pre uplatňovanie systému
HACCP je účinné a presné vedenie záznamov. Všetky postupy HACCP musia byť zdokumentované, aby sa mohla retrospektívne zistiť príčina nezhody výrobku s požiadavkou,
alebo aby sa preukázalo splnenie zodpovednosti prevádzkovateľa potravinárskeho podniku. Dokumentácia a vedenie
záznamov musia byť primerané druhu a veľkosti prevádzky,
ale zároveň dostatočné na to, aby pomáhali podniku pri overovacích postupoch. Súčasťou dokumentácie môžu byť odborne vypracované usmerňovacie materiály (napr. špecifické
odvetvové príručky), a to v prípade, že odzrkadľujú konkrétne potravinárske činnosti podniku. Jedným z dokumentov je
tzv. plán HACCP, ktorý je uceleným projektom uvádzajúcim
všetky opatrenia na zabezpečenie zdravotnej neškodnosti
potraviny. Je teda náčrtom existencie programu HACCP, ale
nie je potvrdením jeho účinnosti a kvality. Ďalšími príkladmi dokumentácie a záznamov sú: analýza nebezpečenstiev,
určenie kritických kontrolných bodov a ich limitov, úpravy
systému HACCP, činnosti monitorovania kritických kontrolných bodov, odchýlky a súvisiace nápravné opatrenia a overovacie činnosti.
Legislatívne opatrenia v SR
V oblasti výroby, skladovania, prepravy a predaja potravín vykonané legislatívne opatrenia formou prevzatých alebo preložených dokumentov sa týkajú nasledujúcich oblastí:
Bezpečnosť potravín:
1. Smernica Rady Európskych spoločenstiev č. 89/108/
EEC z 21. decembra 1988 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa hlboko zmrazených potravín
určených na ľudskú konzumáciu.
2. Smernica 92/2/EEC Komisie Európskych spoločenstiev
z 13. januára 1992 ustanovujúca postup odberu vzoriek
a metódu úradného overovania teploty hlboko zmrazených potravín určených na ľudskú konzumáciu.
3. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178
z 28. januára 2002, ktorým sa stanovia všeobecné zásady
a požiadavky potravinového práva, zriaďuje sa Európsky
úrad pre bezpečnosť potravín a stanovia sa postupy týkajúce sa bezpečnosti potravín.
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4. Potravinový kódex SR – VIII. Hlava – Zásady správnej
výrobnej praxe (v slovenskom jazyku).
5. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín.
6. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 853/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu.
7. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu.
8. Nariadenie komisie (ES) č. 2073/2005 z 15. novembra
2005 o mikrobiologických kritériách pre potraviny.
9. Nariadenie Komisie (ES) č. 37/2005 z 12. januára 2005
o monitorovaní teplôt v dopravných prostriedkoch,
pri uskladňovaní a skladovaní rýchlo zmrazených potravín určených na ľudskú spotrebu.
10. STN EN ISO 22 000:2005 – Systém manažérstva bezpečnosti potravín. Požiadavky na organizácie potravinárskeho reťazca. Norma stanovuje organizáciám požiadavku poskytnúť dôkaz, že špecifikované metódy monitorovania a merania a prístroje sú dostatočné na zistenie
výkonu merania a monitorovania.
11. Zákon č. 195/2007 Z. z. z 20. marca 2007, ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 152/1995 Z. z o potravinách,
v znení neskorších predpisov.
12. Výnos č. 298/2003 Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a č. 2986/2003 – 100 Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky z 27. októbra 2003,
ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR, upravujúca hlboko zmrazené potraviny a mrazené potraviny.
13. Nariadenie vlády SR č. 533/2007 zo 16. augusta 2007
o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania (v slovenskom jazyku).

Technické požiadavky na meracie prístroje
Technické požiadavky na teplomery, vlhkomery a prístroje na zaznamenávanie teploty a vlhkosti, ktorými musia
byť vybavené dopravné prostriedky a zariadenia na skladovanie a uskladnenie hlbokozmrazených potravín, ustanovuje
Nariadenie komisie č. 37/2005 odkazom na európske normy
(EN) prevzaté do sústavy slovenských technických noriem.
Metrologické zabezpečenie
STN EN 12830: 2002 – Prístroje na zaznamenávanie teploty pri preprave, skladovaní a distribúcii chladených, zmrazených a hlboko zmrazených, rýchlo zmrazených potravín
a zmrzliny. Skúšky, prevádzkové charakteristiky, spoľahlivosť.
STN EN 13485: 2003 – Teplomery na meranie vzduchu
a teploty výrobkov pre dopravu, skladovanie a distribúciu
chladených, mrazených, hlboko zmrazených, rýchlo zmrazených potravín a zmrzliny.
STN EN 13486: 2005 – Prístroje na zaznamenávanie teploty a teplomery pri preprave, skladovaní a distribúcii chladených, zmrazených a hlboko zmrazených, rýchlo zmrazených potravín a zmrzliny. Periodické overenie.
STN EN ISO 22000: 2005 - Systémy manažérstva bezpečnosti potravín. Požiadavky na organizácie potravinárskeho reťazca.
Záver
Dôvodom dopytov od zákazníkov na kalibráciu meradiel
na mieste používania je niekoľko: problém demontovať meradlo, ktoré je súčasťou iného zariadenia, finančná náročnosť
prevádzkovať meradlá, ktoré nahrádzajú meradlá odchádzajúce na kalibráciu a časová náročnosť.
Nasledujúci článok o HACCP bude zameraný na postupy
a metódy kalibrácie teplomerov a vlhkomerov v externých
podmienkach.

HACCP – HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINTS
Peter Adam, Laura Grúberová
Abstract
Food safety and quality are the most important requirements, which must be held by food at the present time. A tool to ensure
food safety in our everyday life is the HACCP system, which is based on prevention, on the principle that risks are better preventable than subsequently eliminate them. The role of the contribution is to familiarise readers with the emergence, terminology, HACCP legislation and available normative documents.
Keywords
HACCP, calibration, humidity, temperature, critical control point
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52. ZASADNUTIE MEDZINÁRODNÉHO VÝBORU PRE LEGÁLNU METROLÓGIU
V dňoch 10. až 12. októbra 2017 sa uskutočnilo 52. zasadnutie Medzinárodného výboru pre legálnu metrológiu
(CIML). Zasadnutie sa konalo v meste Cartagena de Indias v
Kolumbii a jeho súčasťou boli aj sprievodné zasadnutia a semináre. Dňa 9. októbra 2017 sa uskutočnil seminár k Certifikačnému systému OIML (OIML-CS), ktorý viedol vedúci
dočasného Manažmentového výboru R. Schwartz. Dňa 13.
októbra 2017 sa uskutočnil Druhý kongres o legálnej metrológii krajín Latinskej Ameriky, kde v rámci programu aktívne vystúpil zástupca Slovenskej republiky Ing. Peter Adam
(Slovenská legálna metrológia, n. o.) s prezentáciou s názvom „Slovak metrological system and market surveillance“.
52. zasadnutie CIML začalo 10. októbra 2017 otváracím
ceremoniálom, v rámci ktorého všetkých prítomných oficiálne privítal prezident CIML P. Mason, ktorý poďakoval
predstaviteľom Kolumbie za organizáciu zasadnutia aj napriek tomu, že Kolumbia sa stala členom OIML (Medzinárodná organizácia pre legálnu metrológiu) iba v roku 2013.
Následne P. Mason odovzdal slovo hostiteľke M. A. Ramirez, vedúcej Dohľadu nad priemyslom a obchodom (Superintendencia de Industria y Comercio). M. A. Ramirez vo
svojom príhovore privítala viac ako 150 účastníkov zo 63
krajín sveta a zdôraznila, že pre krajinu akou je Kolumbia,
je veľká česť organizovať zasadnutie svetového formátu.
Program zasadnutia pokračoval schválením programu
52. zasadnutia CIML a konštatovaním, že na zasadnutí sa
zaregistrovalo celkovo 56 členských krajín, čo znamená, že
CIML, je uznášaniaschopný.
Prvým bodom programu zasadnutia bolo prijatie zápisu
z 51. zasadnutia CIML, ktoré sa uskutočnilo v roku 2016 v
Štrasburgu.
Následne vystúpil so svojou súhrnnou správou o činnosti CIML P. Mason. Oficiálne privítal nových zástupcov členských štátov. Osobitne privítal zástupcu Kambodže, ktorá
sa stala 62. členským štátom CIML a zástupcov Bolívie,
Ekvádora a Filipín, ktoré sa stali novými korešpondujúcimi členmi CIML. Počas svojho vystúpenia P. Mason vymenoval úspechy, ktoré sa podarili CIML za posledný rok,
a to revízia dokumentu B6 – Smernice pre technickú prácu
v OIML, schválenie nového Certifikačného systému OIML
(OIML-CS), napredovanie agendy o krajinách s rozvíjajúcimi sa metrologickými systémami (CEEMS) a pokračujúci
rozvoj konceptu tréningových centier. P. Mason následne
poďakoval za podporu a vykonanú prácu viceprezidentom
CIML, členom prezidentskej rady CIML a riaditeľovi BIML
(Medzinárodný úrad pre legálnu metrológiu).
Následne prešiel CIML k prerokovaniu personálnych
otázok, a to k voľbe nového prezidenta CIML, k voľbe nového asistenta riaditeľa BIML a ku kreovaniu komisie pre
výber nového riaditeľa BIML. Slovo dostal R. Schwartz,
ktorý bol jediným kandidátom na post prezidenta CIML. R.
Schwartz predniesol svoju prezentáciu, v krátkosti zhrnul
svoj profesijný životopis a doterajšiu svoju činnosť v OIML
a CIML a predniesol svoje vízie a predstavy o smerovaní
organizácie ako celku ako aj jednotlivých štruktúr.
V ďalšom bode informoval R. Schwartz, ako predseda
výberovej komisie, ktorá mala vybrať kandidátov na pozíciu asistenta riaditeľa BIML o záveroch komisie. Do výberového konania sa prihlásilo celkovo osem kandidátov,
z ktorých výberová komisia vybrala za kandidáta P. Dixo-
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na. Vo svojej prezentácii sa P. Dixon v krátkosti predstavil,
popísal svoju doterajšiu kariéru v oblasti metrológie, kde
pôsobí už viac ako 30 rokov. V nasledujúcom bode programu bolo prerokované kreovanie komisie pre výber nového
riaditeľa BIML. Nový riaditeľ BIML bude zvolený a vymenovaný na 53. zasadnutí CIML v roku 2018.
CIML odsúhlasil čestné členstvo v CIML P. Masonovi
a A. Johnstonovi pri príležitosti ich odchodu do dôchodku.
S. Patoray, ako riaditeľ BIML predniesol správu o aktivitách BIML za posledný rok. V prvom rade poďakoval svojim zamestnancom za prípravu 52. zasadnutia CIML. Ďalej
informoval, že v súčasnosti BIML zamestnáva 9 zamestnancov a tento počet sa v najbližšom období nebude rozširovať.
Zdôraznil význam tohtoročného zasadnutia CIML, pretože
sa rieši veľa personálnych otázok, ktoré budú mať dopad aj
na činnosť BIML. Vo svojom prejave uviedol, že organizácia OIML a jej štruktúry sú v dobrej finančnej kondícií. Poukázal na to, čo sa podarilo urobiť a dosiahnuť za uplynulých
sedem rokov činnosti BIML. Zdôraznil spustenie novej web
stránky OIML, zavedenie nového informačného systému
v BIML, prípravu a realizovanie množstva projektov, ktoré boli aj úspešne ukončené. Ďalej informoval o štarte projektu tréningových centier, kde sa odovzdávajú skúsenosti
z oblasti metrológie, veľký posun nastal v agende CEEMS
a začala sa užšia spolupráca OIML s inými medzinárodnými
organizáciami, najmä s BIPM (Medzinárodný úrad pre váhy
a miery). Riaditeľ BIML apeloval na členov CIML, aby
boli aktívnejší v technických výboroch a aby sa jednotlivé
projekty ukončovali načas, pretože momentálne viac ako
polovica projektov nebola ukončená v stanovenom termíne
troch rokov. BIML bude v budúcom období vytvárať tlak na
sekretariáty technických výborov, aby pracovali efektívnejšie a dodržiavali stanovené termíny. Riaditeľ BIML ďalej
podrobne vysvetlil jednotlivé položky rozpočtu týkajúce sa
druhov nákladov, príjmov a ziskov. Zhodnotil, že OIML ma
zdravú finančnú štruktúru a hospodárske výsledky za rok
2016 boli lepšie ako sa predpokladalo.
Spoluprácu s inými medzinárodnými organizáciami prezentoval za BIML I. Dunmill. Najvýznamnejšou spoluprácou za ostatný rok bola spolupráca s UNIDO (United Nations Industrial Development – Organizácia Spojených národov pre priemyselný rozvoj), so sieťou DCMAS (A network
on metrology, accreditation, standardization and conformity
assessment for developing countries) a s programom ACP
EU TBT (Program európskej únie na podporu krajín Afriky,
Karibiku a Pacifiku v oblasti technickej regulácie). V rámci
spolupráce s rozvojovými krajinami spolupracoval BIML
s UNIDO na projektoch súvisiacich s rozvojom technických kapacít, a to predovšetkým v karibskej oblasti, kde sa
uskutočnilo viacero seminárov. V programe ACP EU TBT
sa vytvorila platforma e-learningu, vďaka ktorej si krajiny
môžu medzi sebou odovzdávať skúsenosti z rôznych oblastí
metrológie a technickej regulácie.
Dr. Yukinobu Miki, druhý viceprezident CIML, informoval prítomných o výsledkoch rokovania Okrúhleho stola
o regionálnych organizáciách v oblasti legálnej metrológie
(RLMO). Rokovania, ktoré sa konalo dňa 9. októbra 2017,
sa zúčastnilo 30 predstaviteľov z trinástich členských krajín. Najdôležitejšou časťou rokovania bolo predstavenie
nového Certifikačného systému OIML (OIML-CS), ktorý
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účastníkom prezentoval R. Schwartz. Účastníci Okrúhleho
stola si vymenili svoje názory a myšlienky k rôznym témam
z oblasti metrológie a dohodli sa na ďalšom kole rokovaní,
ktoré sa uskutoční v rámci 53. zasadnutia CIML.
Následne vystúpili so svojimi príspevkami zástupcovia
medzinárodných organizácií, ktoré spolupracujú s OIML.
Prvým rečníkom bol A. Henson z BIPM. Vo svojej prezentácií predstavil organizáciu BIPM, jej štruktúru, základné
poslanie a ciele. Ďalej informoval o stave redefinície jednotiek Medzinárodnej sústavy SI, ktorá by mala byť ukončená
v roku 2018 a ocenil spoločnú iniciatívu OIML a BIPM pri
organizovaní Svetového dňa metrológie. Telekonferenčne
vystúpila zástupkyňa Svetovej banky pani Wafa´a M. Aranki, ktorá informovala prítomných o projektoch Svetovej
banky pre pomoc rozvojovým krajinám pri budovaní infraštruktúry metrológie a politík kvality. Nakoniec tohto bloku programu vystúpili so svojou prezentáciou zástupcovia
CECIP (Združenie európskych výrobcov váh) R. Nater a K.
Banholzer, ktorí predstavili štruktúru a poslanie tejto organizácie. Zdôraznili, že členovia organizácie sú v rámci svojich aktivít konkurenti, ale navonok sa snažia presadzovať
svoje záujmy ako záujmy spoločné. V druhej časti prezentácie predstavili budúcnosť metrológie a meradiel v súvislosti
s rozvojom informačných technológií.
Druhý deň 52. zasadnutia CIML sa začal voľbami. V prvej voľbe bol jednohlasne zvolený za nového prezidenta
CIML R. Schwartz, ktorý získal všetkých 56 hlasov prítomných členov CIML. Nový prezident poďakoval za jednohlasnú podporu a zvolenie a od tohto okamihu viedol 52.
zasadnutie CIML. Následne bol za asistenta riaditeľa BIML
zvolený P. Dixon a I. Dunmillovi bol na základe hlasovania
obnovený mandát asistenta BIML.
Správu o činnosti Poradnej skupiny CEEMS predniesol
predseda skupiny pán Pu Changcheng z Číny. Poradná skupina bola vytvorená na 48. zasadnutí CIML v roku 2013
s cieľom pomôcť krajinám a ekonomikám s rozvíjajúcimi
sa metrologickými systémami v oblasti infraštruktúry metrológie. V minulom roku sa konali viaceré semináre pre zástupcov týchto krajín. K tejto téme vystúpili aj I. Dunmill a
P. Mason a informovali prítomných o výsledkoch rokovania
Poradnej skupiny a o výzvach, ktorým budú tieto krajiny
čeliť v budúcnosti.
Ako spolupracujúci experti boli do Poradnej skupiny
prizvaní A. Henson (BIPM) a P. Mason. Ten bol zvolený za
podpredsedu Poradnej skupiny. Členovia skupiny vytvorili
nový základný dokument OIML B19 – Súbor podkladov pre
Poradnú skupinu ohľadne záležitostí týkajúcich sa krajín
a ekonomík s rozvíjajúcimi sa metrologickými systémami.
V tomto roku sa uskutoční ešte jeden seminár pre CEEMS, a
to v Nairobi v Keni. Cieľom Poradnej skupiny je usporiadať
každý rok viacero seminárov na podporu rozvoja metrológie v rozvojových krajinách. Poradná skupina plánuje zverejňovať videá z týchto seminárov na web stránke CEEMS.
Riaditeľ BIML S. Patoray informoval prítomných o špeciálnych fondoch, ktoré boli vytvorené na podporu aktivít
CEEMS, a to z rozpočtom 35 000 € pre rok 2017. Z toho
rozpočtu bolo zatiaľ vyčerpaných len 9 200 €, ďalšia časť
financií z tohto rozpočtu bude čerpaná ešte v tomto roku na
zorganizovanie seminára, ktorý sa bude konať v novembri
v Nairobi.
O novom Certifikačnom systéme OIML (OIML-CS) vo
svojej prezentácii informoval R. Schwartz a P. Dixon. Dočasný Manažmentový výbor pre certifikačný systém OIML
pripravil návrh revízie dokumentu B18 – Rámec pre certieMetrológia a skúšobníctvo 4/2017

fikačný systém OIML (OIML-CS). Nový Certifikačný systém OIML (OIML-CS) by mal začať fungovať od 1. januára
2018. CIML rozhodol, že od 1. januára 2018 kategórie meradiel uvedené v dokumentoch OIML R 60 a OIML R 76
budú v Schéme A certifikačného systému OIML a kategórie
meradiel uvedené v dokumentoch OIML R 21, OIML R 46,
OIML R 49, OIML R 50, OIML R 51, OIML R 61, OIML
R 75, OIML R 85, OIML R 99, OIML R 106, OIML R 107,
OIML R 117, OIML R 129, OIML R 134, OIML R 137
a OIML R 139 budú v Schéme B certifikačného systému
OIML.
G. Vinet poverený vedením prác v technických výboroch OIML vystúpil so svojim príspevkom ohľadom seminárov, ktoré sa od roku 2016 konajú na podporu práce
sekretariátov technických výborov OIML. V roku 2017 sa
konal seminár v Petrohrade a v budúcom roku na jar by sa
mal obdobný seminár uskutočniť v Bratislave.
Na konci tohto bloku programu, G. Dudle prezentoval
návrh projektu na revíziu dokumentu OIML D 2 – Zákonné meracie jednotky. Pôvodný dokument obsahuje súčasné
definície jednotiek Medzinárodnej sústavy SI. Niektoré definície týchto jednotiek by mali byť zmenené v roku 2018 v
rámci zasadnutia Generálnej konferencii pre váhy a miery
(CGPM).
CIML schválil a prijal konečné návrhy publikácii:
• revízia dokumentu OIML B 6 – Smernice pre technickú
prácu v OIML (cieľom revízie dokumentu bolo zrýchlenie a zefektívnenie práce v technických výboroch
OIML);
• revízia dokumentu OIML R 60 – Metrologická kontrola
snímačov zaťaženia;
• revízia dokumentu OIML R 61 – Automatické gravimetrické plniace váhy;
• revízia dokumentu OIML R 80 – Cestné a železničné
cisterny s hladinomermi.
CIML schválil nové projekty:
• vytvorenie nového dokumentu OIML – Pravidlá používania loga OIML a Certifikačného systému OIML;
• revízia dokumentu OIML D 1:2012 – Vysvetlenia k metrologickej legislatíve (revízia dokumentu je potrebná
z dôvodu podrobnejšieho vysvetlenia metrologickej legislatívy, tak aby z tohto dokumentu mohli vychádzať
politici a metrológovia pri tvorbe národných legislatív);
• revízia dokumentu OIML D 2:2007 – Zákonné meracie jednotky (definície niektorých meracích jednotiek
by mali byť zmenené v roku 2018 v rámci zasadnutia
CGPM).
V ďalšej časti zasadnutia bola udelená Cena OIML za
úspechy v legálnej metrológii v rozvojových krajinách, a to
Kolumbii a Malajzii. Za Kolumbiu si cenu prevzali zástupcovia Dohľadu nad priemyslom a obchodom a za Malajziu si ocenenie prevzali Dr. Osman Bin Zakaria (riaditeľ
Národného metrologického ústavu Malajzie), Dato´Roslan
Bin Mahayudin (riaditeľ z Ministerstva pre domáci obchod,
spoluprácu a spotrebiteľstvo) a Haji Ibrahim Bin Hamzah
(výkonný riaditeľ Malajzijskej metrologickej spoločnosti).
CIML ďalej zobral na vedomie, že 53. zasadnutie CIML
v roku 2018 sa bude konať v Hamburgu v Nemecku.
Na záver zasadnutia prezident CIML, R. Schwartz, poďakoval prítomným za účasť a za dobre odvedenú prácu na
52. zasadnutí CIML a zaželal všetkým veľa úspechov.
Ing. Zbyněk Schreier, CSc.
riaditeľ odboru metrológie, ÚNMS SR
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prezident CIML P. Mason

kandidát na post prezidenta CIML. R. Schwartz

M. A. Ramirez, vedúca Dohľadu nad priemyslom a obchodom (Industria y Comercio)
Peter Adam, SLM, n.o. – prezentácia
na Druhom kongrese o legálnej metrológii krajín
Latinskej Ameriky
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Prezentácia p. M. Stocka
(riaditeľ odboru fyzikálnej metrológie pri BIPM
[Medzinárodný úrad pre váhy a miery])
„Redefinícia jednotiek SI voči medzinárodnému
systému základných jednotiek na základe
fyzikálnych javov“.
Pán Stock sa vo svojej prezentácii zameral na oblasť redefinície jednotiek SI, a to so zámerom realizovať definované jednotky SI na základe fyzikálnych javov. V súčasnej
dobe najviacej rezonuje otázka redefinície meracej jednotky
hmotnosti (1 kilogram), nakoľko ide o poslednú medzinárodnú meraciu jednotku SI, ktorá je realizovaná ako materializovaná miera (irídiový valček – uznaný ako medzinárodný
etalón a uchovávaný v BIPM), pomocou fyzikálneho javu.
V súčasnosti sú dve alternatívy, a to „Kremíková guľa“ alebo
„Wattové váhy“. V roku 2018 na zasadnutí CIPM (Medzinárodný výbor pre váhy a miery) by mala byť prijatá redefinícia tejto jednotky a postupne po jej prijatí by národné metrologické inštitúcie mali realizovať jednotku pomocou svojich
národných etalónov na základe novej definície.

Okrúhly stôl
Od 14:00 do 16:00 prvého dňa slávnostného zasadnutia
sa uskutočnil Okrúhly stôl k otázkam vzdelávania a vzdelávacích aktivít v oblasti metrológie. Okrúhly stôl viedol
p. M. V. Okrepilov, zástupca riaditeľa VNIIM pre kvalitu
a vzdelávanie. V rámci diskusie rezonovala predovšetkým
otázka získavania kvalitných a dobre pripravených zamestnancov pre prácu v oblasti metrológie. Diskutované boli
úlohy, ktoré stoja pred vzdelávacím systémom v rámci stredného a vysokého školstva a ďalšieho vedeckého vzdelávania žiakov, študentov a absolventov pre oblasť metrológie.
Problémom v celosvetovom meradle je, že ubúdajú predmety alebo sa znižujú počty hodín predmetov zameraných
na merania a metrológiu a niekedy úplne absentuje praktická časť vzdelávania. Ďalej bolo uvedené, že nepostačuje iba
vzdelanie, ktoré zabezpečuje školstvo, ale veľmi dôležité je
celoživotné vzdelávanie v oblasti metrológie. Ruská federácia prijala opatrenia na celoživotné vzdelávanie v oblasti
metrológie a významnú časť týchto vzdelávacích aktivít zabezpečuje VNIIM.

Prezentácia p. T. Takatsuji (predseda APMP)
„Úloha APMP v zriadenej infraštruktúre kvality“.
Pán Takatsuji vo svojej prezentácii predstavil úlohu
APMP ako Ázijsko-Pacifickej regionálnej metrologickej
organizácie a dôležitosť metrológie v infraštruktúre kvality.
Ako príklad uviedol automatizovaný systém riadenia rýchlovlakov v Japonsku, kedy na základe veľmi presných a citlivých meraní je možné niekoľko minút dopredu predpovedať
lokálne zemetrasenie a na základe nameraných a vyhodnotených údajov okamžite automaticky zastaviť v danej lokalite
rýchlovlaky a tak predísť tragickým následkom železničnej
nehody.

Odborná konferencia
Odborná konferencia sa uskutočnila druhý deň slávnostného zasadnutia. Sekciu 7 odbornej konferencie „Nové úlohy
pre metrológiu 21. storočia“ viedol R.E.Taymanov (vedúci
laboratorii, VNIIM). V rámci tejto sekcie odzneli príspevky
týkajúce sa predovšetkým redefinícii meracích jednotiek SI
a realizácii jednotiek na základe fyzikálnych javov so zreteľom na zvyšovanie presností realizácie. Redefinícia jednotky
sa aktuálne dotýka meracej jednotky kilogram a niektorých
jednotiek z oblasti chémie. V rámci zvyšovania presnosti realizácie jednotky ide predovšetkým o meraciu jednotku času
a dĺžky. V oblasti nových realizácii a vízii ide o oblasť nanometrológie, magnetizmu a chémie.

Prezentácia p. S. Patoray
(riaditeľ BIML
[Medzinárodný úrad pre legálnu metrológiu])
„Pohľad na legálnu metrológiu v 21. storočí“.
Pán Patoray vo svoje prezentácii informoval o činnosti
BIML a o úlohách, ktoré pred týmto úradom stoja a pred novými úlohami v oblasti legálnej metrológie. Upozornil, že
v súčasnosti sa buduje nový certifikačný systém OIML-CS,
ktorý by mal celosvetovo zabezpečiť, aby výsledky metrologickej kontroly (typové schválenie a prvotné overenie
meradla) boli celosvetovo akceptovateľné, a tak nemuselo
dochádzať k opakovaným skúškam, čo bude mať pozitívny
dopad na voľný pohyb tovarov a budú odstránené technické
prekážky obchodu. Samozrejme už teraz tento systém existuje, ale je potreba ho nahradiť nový a efektívnejším systémom. Tento systém však musí zabezpečovať kvalitu metrologickej kontroly, ktorá bude akceptovateľná v celom svete.
V súčasnosti, iba 31 štátov z celého sveta, spĺňa tieto náročné
systémy kvality (v SR je to prostredníctvom Slovenskej legálnej metrológie, n. o.).
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Exkurzia
V poobedňajších hodinách druhého dňa slávnostného
zasadnutia prebehla exkurzia vo VNIIM. Súčasťou exkurzie
bola prehliadka laboratórií neutrónov, veľkej sily, chemických analýz a prípravy certifikovaných referenčných materiálov.
Záver
Prínosom ale aj cťou pre Slovenskú republiku bola možnosť zúčastniť sa na takomto prestížnom metrologickom podujatí svetového významu a pri tej príležitosti sa oboznámiť
počas prehliadky, ktorá bola súčasťou slávnostného zasadnutia, s výsledkami činnosti jedného z najlepších metrologických pracovísk sveta. Ďalším prínosom bol transfer vedomostí z oblasti vedeckej metrológie a možnosť nadviazať
bilaterálne vzťahy ako s Ruskými tak aj ostatnými odborníkmi z oblasti metrológie, ktorí sa slávnostného zasadnutia
zúčastnili.
Ing. Zbyněk Schreier, CSc.
riaditeľ odboru metrológie úradu
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PODPÍSANIE AKČNÉHO PLÁNU
MEDZI ÚRADOM PRE NORMALIZÁCIU, METROLÓGIU A SKÚŠOBNÍCTVO
SLOVENSKEJ REPUBLIKY A ÚRADOM PRE NORMALIZÁCIU INDIE V DILLÍ
Dňa 26. septembra 2017 sa v indickom Dillí uskutočnilo v nadväznosti na podpísané Memorandum o porozumení
v oblasti normalizácie a posudzovania zhody medzi Úradom
pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“) a Úradom pre normalizáciu
Indie (ďalej len „BIS“) podpísanie Akčného plánu spolupráce medzi ÚNMS SR a BIS.
Za slovenskú stranu – akčný plán v zastúpení ÚNMS SR
podpísal štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a
európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukáš Parízek.
Za indickú stranu akčný plán podpísala generálna riaditeľka
BIS v Dillí Ms Surina RAJAN.
Podpísaním Akčného plánu sa vytvára priestor pre ďalší
rozvoj spolupráce, pričom dôraz je kladený na výmenu informácií a vzájomnú pomoc pri výmene skúseností a odborných
materiálov v oblasti technickej normalizácie a posudzovania
zhody medzi slovenskou a indickou stranou.
Touto iniciatívou sa napĺňa strategické partnerstvo medzi Európskou úniou (ďalej len „EÚ“) a Indiou. Zlaďovanie

oblasti technickej normalizácie v priemyselnej výrobe, certifikácie výrobkov, kontroly kvality a patentové právo je totiž súčasťou rokovaní o budúcej Zmluve o voľnom obchode
medzi EÚ a Indiou.
Ako to v závere pracovnej návštevy v indickom Dillí
uviedol štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí
a európskych záležitostí Slovenskej republiky L. Parízek
„Slovenská republika ako členský štát EÚ má záujem, aby
komunikácia na úrovni expertov bola profesionálna a aby
sme sa podieľali našimi skúsenosťami na harmonizácii medzinárodnej legislatívy“.
Štátny tajomník MZVaEZ SR Lukáš Parízek s mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom SR v Indii
Žigmundom Bertókom a generálnou riaditeľkou BIS Surina
RAJAN s ostatnými predstaviteľmi v BIS v Dillí.
Ing. Mgr. Alexander Kis-Géczi
odbor skúšobníctva a európskych záležitostí, ÚNMS SR
alexander.kisgeczi@normoff.gov.sk

Štátny tajomník MZVaEZ SR Lukáš Parízek s mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom SR v Indii
Žigmundom Bertókom a generálnou riaditeľkou BIS Surina RAJAN s ostatnými predstaviteľmi v BIS v Dillí.
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13. ZASADNUTIE ZMIEŠANEJ KOMISIE PRE OBCHODNO-HOSPODÁRSKU
A VEDECKO-TECHNICKÚ SPOLUPRÁCU MEDZI SLOVENSKOU REPUBLIKOU
A BIELORUSKOU REPUBLIKOU
V dňoch 19. – 20. októbra 2017 sa konalo 13. zasadnutie Zmiešanej komisie pre obchodno-hospodársku
a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Bieloruskou republikou, v rámci ktorého
sa uskutočnilo zasadnutie Pracovnej skupiny pre spoluprácu v oblasti normalizácie, metrológie a posudzovania zhody
a podpísanie Akčného plánu medzi Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
a Štátnym výborom pre normalizáciu Bieloruskej republiky.
1. Zasadnutie Pracovnej skupiny pre spoluprácu v oblasti normalizácie, metrológie a posudzovania zhody medzi Slovenskou republikou a Bieloruskou republikou
Dňa 19. októbra 2017 sa v Bratislave uskutočnilo zasadnutie Pracovnej skupiny pre spoluprácu v oblasti normalizácie, metrológie a posudzovania zhody, ktoré sa konalo v rámci
13. zasadnutia Zmiešanej komisie pre obchodno-hospodársku
a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Bieloruskou republikou.
Slovenskú stranu reprezentovali zástupcovia Úradu pre
normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Technického skúšobného ústavu Piešťany, š. p., Slovenského metrologického ústavu a Výskumného ústavu zváračského
- Priemyselný inštitút SR. Delegácia Bieloruskej republiky
bola zložená zo zástupcov Štátneho výboru pre normalizáciu
Bieloruskej republiky, Bieloruského štátneho inštitútu normalizácie a certifikácie, Svarka Servis Group, s.r.o. a Bieloruského štátneho inštitútu metrológie.

Zasadnutie Pracovnej skupiny pre spoluprácu v oblasti
normalizácie, metrológie a posudzovania zhody medzi
Slovenskou republikou a Bieloruskou republikou.
eMetrológia a skúšobníctvo 4/2017

2. Podpísanie Akčného plánu medzi Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a Štátnym výborom pre normalizáciu Bieloruskej
republiky
Dňa 20. októbra 2017 sa v Bratislave uskutočnilo v nadväznosti na podpísané Memorandum o porozumení v oblasti
normalizácie, metrológie a posudzovania zhody medzi Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej
republiky a Štátnym výborom pre normalizáciu Bieloruskej
republiky podpísanie Akčného plánu v oblasti normalizácie,
metrológie a posudzovania zhody na roky 2018 – 2020.
Za slovenskú stranu - akčný plán podpísal predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej
republiky, Pavol Pavlis. Za bieloruskú stranu - akčný plán
podpísal podpredseda Štátneho výboru pre normalizáciu Bieloruskej republiky, Bartashevich Dmitry Petrovich.
Zúčastnené strany v nadväznosti na dlhoročnú spoluprácu
v oblasti normalizácie, metrológie a posudzovania zhody svojimi podpismi potvrdili spoločný záujem zlepšiť podmienky
rozvoja hospodárskych a obchodných vzťahov medzi Slovenskou a Bieloruskou republikou.

Ing. Mgr. Alexander Kis-Géczi
odbor skúšobníctva a európskych záležitostí, ÚNMS SR
alexander.kisgeczi@normoff.gov.sk
17

Informácie

Slávnostný podpis Akčného plánu medzi Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
a Štátnym výborom pre normalizáciu Bieloruskej republiky.

ZASADNUTIE PRACOVNEJ SKUPINY WG 7 – SOFTVÉR
V dňoch 24. – 25. októbra 2017 sa uskutočnilo v Bratislave zasadnutie pracovnej skupiny WELMEC WG 7 Softvér,
ktorého usporiadateľom bola Slovenská legálna metrológia, n. o. (SLM). Zasadnutia sa zúčastnili predstavitelia
členských štátov WELMEC, pričom za Slovenskú republiku sa zúčastnil Štefan Král (SLM) a Jozef Sorokač (SLM)
a ako pozorovatelia za Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR)
sa zúčastnili Zbyněk Schreier, Tomáš Miřetinský a Michal Slezák.
Zasadnutie pracovnej skupiny WG 7 oficiálne otvoril jej
predseda Florian Thiel (Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), Nemecko), ktorý privítal všetkých účastníkov zasadnutia (obr. 1). Za Slovensko, ako hostiteľskú krajinu, privítal účastníkov Jozef Sorokač a predstavil riaditeľa odboru
metrológie ÚNMS SR Zbynka Schreiera a riaditeľa certifikačného orgánu pre výrobky SLM Štefana Krála, ktorý zároveň
predniesol stručnú prezentáciu o metrologickom systéme na
Slovensku a úlohách SLM. Následne sa predstavili noví členovia pracovnej skupiny a predseda pracovnej skupiny oboznámil zúčastnených, že zasadnutia sa zúčastnia aj pozorovatelia za ÚNMS SR. Následne F. Thiel informoval o programe
zasadnutia, ktorý bol schválený. Ďalej p. Thiel informoval o
témach zo zasadnutia výboru WELMEC a o záveroch a otázkach vyvstávajúcich z predchádzajúceho zasadnutia pracovnej skupiny WG 7, ktoré sa konalo vo Varšave v roku 2016.
Ďalším bodom programu bolo informovanie o práci os18

tatných pracovných skupín WELMEC. Grégory Glas (National Measurement and Regulation Office (NMRO), Spojené
Kráľovstvo) ako člen pracovnej skupiny WG 2 a ako vedúci
prierezovej skupiny WG 2/WG 7 s názvom „Na softvéri v
NAWI záleží“ informoval o tom, že WG 2 a WG 7 majú
naďalej záujem na spoločnej spolupráci a skupina dostala za
úlohu pripraviť návrh príručky, ktorej cieľom je odstrániť
nedostatky technickej normy EN 45501. Pracovná skupina
zároveň odsúhlasila ďalšie zasadnutie v roku 2018, ktoré sa
bude konať v Teddingtone v Spojenom Kráľovstve. Ďalším
bodom zasadnutia bola informácia o realizovanom workshope, ktorý zorganizoval Physikalisch-Technische Bundesanstalt v Berlíne, s témou o výzvach v oblasti softvéru v
legálnej metrológii. Zameranie workshopu bolo určené najmä pre zainteresované notifikované orgány, orgány dohľadu
nad trhom, ale i výrobcov. Témou workshopu bola technická
interpretácia požiadaviek na softvér, dôležitosť komunikácie
eMetrológia a skúšobníctvo 4/2017
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medzi výrobcami a notifikovanými osobami, metódy zabezpečenia softvérových aktualizácii meradiel, softvérové výzvy v oblasti dohľadu nad trhom a ďalšie. Nasledujúcim bodom zasadnutia boli požiadavky týkajúce sa certifikovaných
doplnkových informačných a komunikačných zariadení známe ako ICT (Information and Communication Technology)
- externý displej, úložisko, atď.
Ďalšou z tém bol Európsky metrologický „cloud“, nakoľko pracovná skupina WG 7 si kladie za úlohu lepšie koordinovať a zosúladiť metrologické služby týkajúce sa softvéru
v Európe, ako je napríklad posudzovanie zhody alebo overovacie postupy. Tento projekt vznikol na podporu digitálnej
transformácie legálnej metrológie a podporu Európskou komisiou očakávaného jednotného digitálneho a dátovo riadeného trhu. Výzvu v tomto ohľade predstavuje vytvorenie dôveryhodnej metrologickej platformy, ktorá by zabezpečovala
prepojenie existujúcej infraštruktúry a databáz všetkých zainteresovaných subjektov (obr. 2). Hovorilo sa aj o projekte

posudzovania rizikovosti softvéru (risk management), ktorý
aj keď bol odborne vysoko hodnotený, finančnú podporu z
EURAMET-u nezískal.
V druhý deň zasadnutia bola dominantnou témou téma
o zmene a doplnení príručky 7.2 Softvér. Diskutovalo sa o
oddelení softvéru nízkej úrovne t. j. na úrovni programovacieho jazyka (Low Level Software Separation), kde sa prijala nová definícia. Ďalej sa diskutovalo, o príprave novej
príručky so vzorovými aplikáciami podľa príručky 7.2, o
príprave novej príručky, ktorá bude obsahovať presnejšie
odporúčania ohľadom dokumentácie softvéru meradiel, o
bezpečnostných triedach pre softvér a napokon aj o nových
doplňujúcich ustanoveniach príručky 7.2, týkajúcich sa základných softvérových požiadaviek.
Ing. Michal Slezák
odbor metrológie, ÚNMS SR
michal.slezak@normoff.gov.sk

Obr. 1:
Účastníci zasadnutia
pracovnej skupiny WG 7
v Bratislave

Obr. 2: Európsky metrologický cloud. Zdroj: Physikalisch-Technische Bundesanstalt
eMetrológia a skúšobníctvo 4/2017
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INFORMÁCIA O PROJEKTOCH ZAMERANÝCH NA KALIBRÁCIU MERADIEL
Projekt APVV 15-0295: Pokročilé štatistické a výpočtové metódy pre meranie a metrológiu
Riešiteľ: Ústav merania SAV
Spoluriešiteľské organizácie: Matematický ústav SAV, Strojnícka fakulta STU a Slovenský metrologický ústav (SMÚ)
Projekt APVV 15-0164: Inovatívne technológie v oblasti kalibrácií a overovania meracích zariadení
Riešiteľ: Slovenská legálna metrológia, n. o.
Spoluriešiteľské organizácie: Strojnícka fakulta ŽU, Strojnícka fakulta STU
Zameranie a vedecké ciele projektov reflektujú zásadný a
čoraz viac rastúci význam matematických, štatistických a výpočtových nástrojov a techník v procese získavania a analýzy
výsledkov merania, v oblasti metrológie a následných aplikácií v priemyselnej praxi, s dôrazom na potrebu jednotnej
medzinárodnej akceptácie výsledkov meraní a predovšetkým
metód pre charakterizáciu ich neistôt. Dôležitou súčasťou tohto procesu je kalibrácia meradiel, resp. procesov merania, čo
umožňuje nadviazanie výsledkov merania na definície základných jednotiek fyzikálnych veličín.
Pod kalibráciou podľa medzinárodného slovníka VIM
rozumieme činnosť, ktorá pri špecifikovaných podmienkach
v prvom kroku stanoví vzťah medzi hodnotami veličiny s neistotami merania poskytnutými etalónmi a zodpovedajúcimi
indikáciami s pridruženými neistotami merania a v druhom
kroku použije tieto informácie na stanovenie vzťahu pre získanie výsledku merania z indikácie.
Vzťah medzi hodnotami veličiny s neistotami merania
poskytnutými etalónmi a zodpovedajúcimi indikáciami s pridruženými neistotami merania sa často realizuje vo vybraných
bodoch stupnice meradla. Sú situácie, kde je nutné vyhodnotiť
celú kalibračnú krivku (napríklad pri kalibrácii prevodníkov).
Práve tou druhou úlohou sa zaoberá projekt APVV 150295: Pokročilé štatistické a výpočtové metódy pre meranie
a metrológiu. Výsledkom má byť ucelená teória stanovenia
kalibračnej krivky aj s príslušnými neistotami, čo v súčasnosti
nie je uspokojivo vyriešené. Následne by sa to mohlo premietnuť do vypracovania noriem a postupov. Na tento projekt nadväzuje tiež projekt APVV 15-0164: Inovatívne technológie v
oblasti kalibrácií a overovania meracích zariadení zameraný
na vývoj nových a inovatívnych technológii a zariadení pre
overovanie fyzikálnych veličín v oblasti merania hladiny,
prietoku, hmotnosti a sily v nadväznosti na výkon metrologickej činnosti v zmysle súčasných právnych predpisov.
Doterajšie výsledky projektov je možné nájsť v nasledovných publikáciách:
V našom časopise:
Rudolf Palenčár, Simona Klvačová, Jakub Palenčár, Alexandra Javorská, Ján Rybař: Štatistické metódy pri vyhodnotení kalibrácie meradiel – ČASŤ 1. Metrológia a skúšobníctvo, ÚNMS SR, č. 1, 2017,
Alexandra Javorská, Stanislav Ďuriš, Zuzana Ďurišová,
Simona Klvačová, Ján Rybař: Kalibrácia a vyhodnotenie neistót merania vlhkosti v klimatickej komore. Metrológia a skúšobníctvo, ÚNMS SR, č. 1, 2017,
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V zborníku z konferencie MEASUREMENT 2017
(http://www.measurement.sk/M2017/)
WIMMER, G. – WITKOVSKÝ, V.: Demodulation and
uncertainty evaluation of quadrature interferometer signals
when the errors are autoregressive. In: MEASUREMENT
2017, Proceedings of the 11th International Conference on
Measurement. Smolenice, Slovakia, May 29-31, 2017, 23-26.
SCOPUS, podiel VEGA 1.0. IEEE.
PALENČÁR, R. – WIMMER, G. – KLVÁČOVÁ, S. –
WITKOVSKÝ, V.: Two approaches to obtain the calibration line. In: MEASUREMENT 2017, Proceedings of the 11th
International Conference on Measurement. Smolenice, Slovakia, May 29-31, 2017, 43-46. SCOPUS, podiel VEGA 0.33.
IEEE.
RUBLÍK, F. – WITKOVSKÝ, V.: A goodness-of-fit test
for uniform distribution with unknown limits. In: MEASUREMENT 2017, Proceedings of the 11th International Conference on Measurement. Smolenice, Slovakia, May 29-31, 2017,
31-34. SCOPUS, podiel VEGA 0.5. IEEE.
WITKOVSKÝ, V. – WIMMER, G. – ĎURIŠOVÁ, Z. –
ĎURIŠ, S. – PALENČÁR, R.: Brief overview of methods for
measurement uncertainty analysis: GUM uncertainty framework, Monte Carlo method, characteristic function approach.
In: MEASUREMENT 2017, Proceedings of the 11th International Conference on Measurement. Smolenice, Slovakia,
May 29-31, 2017, 35-38. SCOPUS, podiel VEGA 0.2. IEEE.
V zahraničných časopisoch a zborníkoch z konferencií
ĎURIŠ, S. – ĎURIŠOVÁ, Z. – DOVICA, M. – WIMMER, G.: EIV calibration of gas mixture of ethanol in nitrogen. In: Advanced Mathematical and Computational Tools in Metrology and Testing XI (AMCTM 2017). Book of
Abstracts. Technology and Innovation Centre, University of
Strathclyde, Glasgow, Scotland, 29-31 August 2017. National
Physical Laboratory, Teddington, UK.
CHVOSTEKOVÁ, M.: Confidence band for percentile
line in multiple linear regression. Communications in Statistics-Simulation and Computation 46(5), 2017, 3933-3941.
CHVOSTEKOVÁ, M.: Multivariate calibration and multiple use confidence regions. In: ODAM 2017 Olomoucian
Days of Applied Mathematics. Book of Abstracts. Olomouc,
Czech Republic, 31 May – 2 June, 2017.
PALENČÁR, R. – SOPKULIAK, P. – KLVAČOVÝ, S.
– SUROVIAK, E. – MARKOVIČ, J.: Application of Monte
Carlo method with a focus on generating of pseudo-random
numbers for evaluation of uncertainties of ITS-90. In: Zborník
konferencie Automatizácia a riadenie v teórii a praxi ARTEP
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2017 – 11. ročník konferencie. Stará Lesná, 15. 2. – 17. 2.
2017, 2017, Submitted.
WIMMER, G. – ĎURIŠ, S. – PALENČÁR, R. – WITKOVSKÝ, V.: EIV calibration model of thermocouples. In:  
Advanced Mathematical and Computational Tools in Metrology and Testing XI (AMCTM 2017). Book of Abstracts.
Technology and Innovation Centre, University of Strathclyde,
Glasgow, Scotland, 29-31 August 2017. National Physical Laboratory, Teddington, UK.
WITKOVSKÝ, V.: Tools and applications for numerical
inversion of the characteristic functions. In: XXI. Summer
School of Biometrics. Biometrical Methods and Models in
Current Science and Research. Karlov pod Pradědem, Czech
Republic, June 26-30, 2017.
WITKOVSKÝ, V.: Tools for numerical inversion of the
characteristic functions and their applications. In: Filipiak,
K., Wojtera-Tyrakowska, D., editors, MAT TRIAD 2017: International Conference on MATRIX Analysis and its Applications. Book of Abstracts. Będlewo, Poland, 2017, 99. Bogucki
Wydawnictvo Naukowe, Poznan, Poland.
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WITKOVSKÝ, V. – WIMMER, G. – DUBY, T.: Computing the aggregate loss distribution based on numerical
inversion of the compound empirical characteristic function
of frequency and severity. arXiv preprint: arXiv 1701.08299,
2017.
WITKOVSKÝ, V. – WIMMER, G. – ĎURIŠOVÁ, Z. –
ĎURIŠ, S. – PALENČÁR, R. – PALENČÁR, J.: Modeling
and evaluating the distribution of the output quantity in models with copula dependent input quantities. In: Advanced
Mathematical and Computational Tools in Metrology and
Testing XI (AMCTM 2017). Book of Abstracts. Technology
and Innovation Centre, University of Strathclyde, Glasgow,
Scotland, 29-31 August 2017.
Niektoré výsledky boli premietnuté aj vo vzdelávacích
kurzoch SMÚ „Neistoity v meraní“ a „Manažérstvo merania
a zabezpečenie metrológie vo firme – pre firemných metrológov“.
prof. Ing. Rudolf Palenčár
Strojnícka fakulta STU v Bratislave
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HARMONOGRAM VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV PRE ROK 2018

Január

Názov kurzu
Metrológia tlaku a postupy kalibrácie meradiel tlaku – akreditovaný kurz MŠ SR, modul: Prevodníky tlaku
Činnosť manažéra kvality v akreditovaných skúšobných a kalibračných laboratóriách podľa normy ISO/IEC 17025:2017
– akreditovaný kurz MŠ SR
Manažérstvo merania a zabezpečenie metrológie vo firme – pre firemných metrológov
Metrologická legislatíva a všeobecná metrológia pre montáž záznamových zariadení v cestnej doprave

Február

Montáž elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu
Montáž meračov pretečeného množstva vody
Montáž meračov pretečeného množstva vody a meračov tepla
Metrológia a meranie ionizujúceho žiarenia – medicínske aplikácie
Metrológia teploty a postupy kalibrácie – akreditovaný kurz MŠ SR, modul: Termoelektrické snímače teploty
Výklad normy ISO/IEC 17025: 2017

Marec

Výklad normy ISO/IEC 17025: 2017
Metrológia elektrického odporu, prúdu a napätia – akreditovaný kurz MŠ SR
Meranie hmotnosti v praxi, kalibrácia váh a závaží – akreditovaný kurz MŠ SR, modul: Kalibrácia váh
Poznatky a skúsenosti z praxe pre interných audítorov a manažérov kvality podľa normy ISO/IEC 17025
Skúšanie váh pre opravárov
Spotrebiteľské balenie výrobkov
Montáž meračov pretečeného množstva vody

Apríl

Montáž meračov pretečeného množstva vody a meračov tepla
Metrologické zabezpečenie meradiel podľa normy ISO/IEC 17025
Interný audítor pre posudzovanie požiadaviek v zmysle normy ISO 9001: 2015
Meranie osvetlenia a autorizácia osôb na výkon overenia luxmetrov
Neistoty
Metrologická legislatíva a všeobecná metrológia pre overovanie/montáž záznamových zariadení v cestnej doprave

Máj

Činnosť interných audítorov v akreditovaných skúšobných a kalibračných laboratóriách podľa normy ISO/IEC 17025
– akreditovaný kurz MŠ SR
Montáž meračov pretečeného množstva vody
Montáž meračov pretečeného množstva vody a meračov tepla
Základy metrológie prietoku a pretečeného objemu technických kvapalín
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Jún

Metrológia tlaku a postupy kalibrácie meradiel tlaku – akreditovaný kurz MŠ SR , modul: Priamo ukazujúce tlakomery
Metrológia geometrických veličín, modul: Dĺžka – akreditovaný kurz MŠ SR
Metrológia geometrických veličín, moduly: Dĺžka a Uhol – akreditovaný kurz MŠ SR
Montáž/overovanie elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu
Montáž meračov pretečeného množstva vody

September

Montáž meračov pretečeného množstva vody a meračov tepla
Montáž plynomerov
Metrológia teploty a postupy kalibrácie – akreditovaný kurz MŠ SR, modul: Odporové snímače teploty
Manažérstvo merania a zabezpečenie metrológie vo firme – pre firemných metrológov
Neistoty
Spracovanie výsledkov a všeobecná metrológia – nadstavbový kurz

Október

Správna laboratórna prax – zabezpečenie kvality
Aplikácia požiadaviek normy ISO 19011: 2011 a ISO 9001: 2016 v praxi
Spotrebiteľské balenie výrobkov
Metrologická legislatíva a všeobecná metrológia pre overovanie/montáž záznamových zariadení v cestnej doprave
Špecifické požiadavky na SMK pre medicínske laboratóriá – akreditovaný kurz MŠ SR,
modul: Činnosť interných audítorov v medicínskych laboratóriách
modul: Činnosť manažéra kvality v medicínskych laboratóriách

November

Skúšanie váh pre opravárov
Činnosť interných audítorov v akreditovaných skúšobných a kalibračných laboratóriách podľa normy ISO/IEC 17025: 2017
– akreditovaný kurz MŠ SR
Montáž meračov pretečeného množstva vody
Montáž elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu
Montáž meračov pretečeného množstva vody a meračov tepla

Eleonóra Palouová

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
účastníkov 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

eMetrológia a skúšobníctvo 4/2017
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SPOMÍNAME NA NÁŠHO KOLEGU
Ing. ĽUBOMÍRA ŠUTEKA, CSc.

S veľkým pohnutím sme prijali správu o úmrtí vzácneho
človeka, múdreho a rozhľadeného muža Ing. Ľubomíra Šuteka, CSc., s ktorým sme sa naposledy rozlúčili dňa 7. júna
2017. Ostalo po ňom veľa významných výsledkov kvalitnej a intenzívnej práce. Zanechal nezmazateľnú stopu ako
priekopník a vizionár vo viacerých technických oblastiach
a ako odborníka ho oceňovali všade vo svete. Počas svojho
pôsobenia na všetkých svojich pracoviskách mal bohatú odbornú publikačnú činnosť a bol tiež autorom viacerých vysokoškolských skrípt. Prednášal tiež na množstve domácich
i medzinárodných konferencií a iných vrcholných podujatí.
Ing. Šutek, CSc. sa narodil 7. novembra 1932 v Žiline. Po
ukončení stredoškolského štúdia sa stal poslucháčom Strojníckej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej. Štúdium
úspešne ukončil v roku 1956 a svoju profesionálnu dráhu
začal ako pedagóg – odborný asistent práve na tejto fakulte. Popritom diaľkovo študoval na Elektrotechnickej fakulte
SVŠT. Toto štúdium úspešne ukončil v roku 1960.
V roku 1963 nasledoval študijný pobyt na Ústave mechaniky strojov a automatizácie SAV, na ktorom sa v tomto
období tvorili základy budúceho Ústavu technickej kybernetiky SAV, kde pôsobil ako vedecký pracovník v rokoch
1964 až 1978. Ing. Šutek, CSc. sa na tomto procese podstatnou mierou podieľal tým, že vytvoril oddelenie identifikácie
systémov so zameraním na priemyselné procesy. Pod jeho
vedením oddelenie vypracovalo viacero modelov technologických procesov (Slovnaft Bratislava, Duslo Šaľa, VSŽ
Košice, Technické sklo Bratislava) na účely ich riadenia
a zároveň navrhovalo a realizovalo potrebné prístrojové vybavenie na identifikáciu priemyselných sústav. V roku 1965
získal vedeckú hodnosť kandidáta technických vied. Bol
vedúcim technickej časti projektu zabezpečenia uzavretého
stravovacieho cyklu v rámci účasti Československa na programe Interkozmos.
Jeho iniciatíva v oblasti identifikácie sústav vyvrcholila
návrhom samostatnej hlavnej úlohy štátneho plánu základného výskumu v oblasti riadenia priemyselných procesov,
ktorej určitý čas bol koordinátorom.
Svoje odborné znalosti uplatnil aj počas pôsobenia na
Kube, kde pracoval ako expert SAV na teóriu riadenia a identifikáciu sústav s cieľom podporiť vznik týchto odborov na
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kubánskom ústave rovnakého zamerania. Na Kube pôsobil
počas celého roku 1965 a následne niekoľkokrát krátkodobo.
Ing. Šutek, CSc. sa venoval aj výchove nových vedeckých pracovníkov a pedagogicky naďalej pôsobil na Strojníckej fakulte SVŠT.
V roku 1979 nastúpil do Československého metrologického ústavu (ČSMÚ). Najprv zastával funkciu vedúceho
výskumného sektora. Od roku 1984 pôsobil vo funkcii námestníka riaditeľa ústavu pre rozvoj a následne od roku 1987
vo funkcii námestníka riaditeľa ústavu pre výskum. V týchto funkciách zastrešoval všetky odborné oblasti, v ktorých
ČSMÚ pôsobil, vrátane výkonu členstiev v medzinárodných
metrologických organizáciách.
Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky vymenovala
vláda Ing. Šuteka, CSc. za prvého predsedu nového ústredného orgánu štátnej správy - Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) a on
úplne od základov na „zelenej lúke“ vybudoval funkčný ústredný orgán štátnej správy ako zmysluplný a rešpektovaný
úrad. Ing. Šutek, CSc. sa obrovskou mierou zaslúžil o vybudovanie infraštruktúry v oblasti normalizácie, metrológie,
skúšobníctva a akreditácie na Slovensku.
Pod jeho vedením sa dosiahol vstup Slovenskej republiky do viacerých medzinárodných a regionálnych organizácií.
Už v roku 1993 sa Slovenská republika zastúpená ÚNMS SR
stala riadnym členom IEC, ISO a ETSI a afilovaným členom
CEN a CENELEC.
Slovenská republika ako nástupnícky štát po rozdelení
ČSFR, rovnako ako Česká republika, sa stala signatárom
Metrickej konvencie a jej riadiaceho orgánu CGPM (Generálna konferencia pre váhy a miery) a tiež členom v Medzinárodnej organizácii pre legálnu metrológiu (OIML) a v jej
riadiacom Medzinárodnom výbore pre legálnu metrológiu
(CIML), v ktorom bol predstaviteľom Slovenskej republiky
Ing. Šutek, CSc. Okrem toho sa aktívne zúčastňoval na odborných prácach OIML, a to v rámci technického výboru TC
4 „Etalóny. Kalibračné a overovacie zariadenia“, v ktorom
Slovenská republika získala vedúcu pozíciu. V roku 1995 sa
Slovenská republika stala asociovaným členom WELMEC
(pôvodne Západoeurópska, neskôr Európska spolupráca
v legálnej metrológii).
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Vďaka enormnému úsiliu Ing. Šuteka, CSc. sa v roku
1996 Slovenská republika stala riadnym členom v Stálej
medzinárodnej komisii na skúšky ručných strelných zbraní
(C.I.P.), v ktorej sa stal vedúcim delegácie Slovenskej republiky.
Ako predseda ÚNMS SR sa Ing. Šutek, CSc. od samého
začiatku angažoval aj v oblasti akreditácie kalibračných a
skúšobných laboratórií, v dôsledku čoho bol vytvorený Slovenský národný akreditačný systém (SNAS) a následne zriadená Slovenská národná akreditačná služba. Už v roku 1995
bol SNAS prijatý za asociovaného člena európskych mimovládnych organizácií EAL a EAC, ktoré sa neskôr zlúčili do
organizácie EA, do ktorej bol SNAS prijatý za riadneho člena v roku 1998. V roku 1996 sa SNAS stal spoluzakladajúcim členom svetovej organizácie ILAC (Medzinárodná spolupráca na akreditáciu laboratórií) a v roku 1997 bol prijatý
za riadneho člena IAF (Medzinárodné akreditačné fórum).

Po odchode z ÚNMS SR v roku 1998 sa Ing. Šutek, CSc.
stal riaditeľom Slovenskej národnej akreditačnej služby
(SNAS). Pod jeho vedením sa postupne rozširoval rozsah
pôsobnosti SNAS, ktorý pôvodne zahŕňal akreditáciu kalibračných a skúšobných laboratórií, avšak neskôr aj akreditáciu certifikačných orgánov, výrobkov, osôb, inšpekčných
orgánov, systémov kvality a systémov environmentálneho
manažérstva a tiež pribudla pôsobnosť SNAS v oblasti dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe. Jeho zásluhou
sa dosiahlo akceptovanie SNAS ako člena a signatára všetkých dohôd MLA EA, MRA ILAC a MLA IAF. Vo funkcii
riaditeľa SNAS pôsobil s malou prestávkou až do odchodu
do dôchodku.
Vážený pán inžinier, ďakujeme za Váš prínos v oblasti
automatizácie, kybernetiky, normalizácie, metrológie, skúšobníctva a akreditácie na Slovensku a za Vašu celoživotnú
prácu.
Česť Vašej pamiatke
Ing. Peter Obdržálek

SPOMÍNAME NA NÁŠHO KOLEGU
Ing. MICHALA CIBÁKA, CSc.

Narodil sa 20. novembra 1933 v Michaľanoch v okrese Trebišov. Po základnej a strednej škole v Michaľanoch
navštevoval Vyššiu priemyselnú školu strojnícku v Košiciach. Po ukončení strednej školy študoval na Strojníckej
fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave,
ktorú ukončil v roku 1958 s vyznamenaním.
V roku 1959 nastúpil do Slovnaftu, kde vykonával viaceré funkcie. V tomto čase sa začal zaujímať o vedeckovýskumnú prácu, ktorá vyústila v roku 1960 do externej
ašpirantúry na Strojníckej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej, kde v roku 1966 úspešne obhájil kandidátsku
dizertačnú prácu. Roky 1963 a 1964 prežil v Lutzkendorfe
(Sasko-Anhaltsko), kde pôsobil v rámci vedecko-technickej spolupráce v miestnej elektrárni ako expert.
V roku 1964 nastúpil do zamestnania v rámci rezortu
Úradu pre normalizáciu a meranie, zamestnancom Československého metrologického ústavu (ČSMÚ) sa stal
od jeho založenia v roku 1968. V ČSMÚ vykonával do
roku 1978 funkciu riaditeľa odboru tepelnotechnických
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veličín. Aktívne sa venoval vedeckej práci ako zodpovedný riešiteľ vedecko výskumných úloh ČSMÚ – hlavne
v oblasti metrológie teploty a tepla, bol členom redakčnej
rady časopisu Měrová technika a člen vedeckej rady ČSITNA v Bratislave. V roku 1978 úspešne ukončil postgraduálnom štúdiu na Vysokej škole ekonomickej v Prahe.
Od roku 1978 pôsobil v Ústave RVHP pre normalizáciu
v Moskve. Bol menovaný do funkcie námestníka riaditeľa
tohto ústavu.
Po návrate na Slovensko bol od 1. 4. 1986 do 31. 8.
1990 generálnym riaditeľom Československého metrologického ústavu v Bratislave. Napriek zložitým podmienkam sa zaslúžil sa o rozvoj vedeckej metrológie po stránke
prístrojového zabezpečenia, výchovy vedeckých pracovníkov ako aj prípravy definitívnych priestorov laboratórií v objekte H areálu ČSMÚ v Karlovej Vsi. Zaslúžil sa
o výstavbu objektu laboratórií výskumu.
Česť Vašej pamiatke

Ing. Ivan Mikulecký, CSc.
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