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ŘEŠENÉ PROJEKTY K ZABEZPEČENÍ METROLOGICKÉ NÁVAZNOSTI MĚŘENÍ 
NITROOČNÍHO TLAKU NA SJF STU BA

Jan	Rybář,	Stanislav	Ďuriš,	Peter	Pavlásek,	Branislav	Hučko,	Štefan	Dunaj,		
Alexandra	Javorská,	Patrik	Grosinger,	Miroslav	Chytil

Abstrakt
Příspěvek	se	zabývá	měřením	nitroočního	 tlaku	pomocí	bezkontaktních	očních	 tonometrů,	které	 jsou	dnes	běžnou	součástí	
očních	ambulancí.	Tyto	přístroje	jsou	relativně	rychlé	a	pro	pacienta	poskytují	pohodlí	při	vyšetření	oproti	dříve	používaným	
měřicím	metodám.	Bezkontaktní	tonometrie	má	především	praktické	výhody	pro	pacienta.	Metrologickou	nevýhodou	je	ne-
dostatečná	přesnost	a	schopnost	v	zabezpečení	nezávislé	metrologické	kalibrace,	což	může	vyústit	až	k	nepřesnému	měření	a	
celkové	diagnostice	pacienta,	resp.	k	začátku	léčby	glaukomového	onemocnění.	Problém	pro	medicínskou	metrologii	je	v	nee-
xistujícím	univerzálním	přenosném	etalonu	těchto	přístrojů,	v	různorodých	legislativních	podmínkách	na	Slovensku	a	v	Evropě	
obecně.	Příspěvek	přibližuje	uvedenou	problematiku	z	pohledu	řešených	projektů	„16RPT03	INTENSE“,	„VEGA	1/0556/18“	
a	řešené	dizertační	práce.	

Klíčová slova
etalon,	návaznost,	nitrooční	tlak,	měření,	metrologie,	projekty
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SOLVED PROJECTS TO ENSURING OF METROLOGICAL CONTINUITY OF 
MEASUREMENT OF INTRAOCULAR PRESSURE AT SJF STU BA

Jan	Rybář,	Stanislav	Ďuriš,	Peter	Pavlásek,	Branislav	Hučko,	Štefan	Dunaj,		
Alexandra	Javorská,	Patrik	Grosinger,	Miroslav	Chytil

Abstract
The	paper	deals	with	the	measurement	of	intraocular	pressure	using	non-contact	eye	tonometers,	which	are	currently	a	com-
mon	part	of	ophthalmology.	These	instruments	are	relatively	fast	and	provide	the	patient	more	comfort	in	comparison	with	pre-
viously	used	measurement	methods.	Above	all,	non-contact	tonometry	has	practical	advantages	for	the	patient.	Metrological	
disadvantage	is	insufficient	accuracy	and	ability	to	ensure	independent	metrological	calibration,	which	can	lead	to	inaccurate	
measurement	and	overall	patient	diagnosis,	respectively.	to	start	treatment	for	glaucoma	disease.	The	problem	for	medical	
metrology	is	in	the	non-existent	universal	portable	standard	of	these	devices,	in	the	diverse	legislative	conditions	in	Slovakia	
and	Europe	in	general.	The	paper	describes	mentioned	issues	from	the	perspective	of	solved	projects	“16RPT03	INTENSE”,	
“VEGA	1/0556/18”	and	the	dissertation	thesis.	

Keywords
standard,	continuity,	intraocular	pressure,	measurement,	metrology,	projects
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ANALÝZA METÓDY KALIBRÁCIE VLHKOMEROV NA DREVO  
PRACUJÚCICH NA PRINCÍPE MERANIA ELEKTRICKÉHO ODPORU

Martin	Mirt,	Dušan	Šmigura,	Miloš	Ujlaky

Abstrakt
Zabezpečenie	kvality	dreva	a	drevených	výrobkov	sa	vo	významnej	miere	spája	s	meraním	jeho	vlhkosti,	ktorej	presnosť	me-
rania	závisí	od	kvality	použitých	meracích	prístrojov,	ako	aj	ich	metrologickej	nadväznosti.	Článok	sa	zaoberá	používanými	
prístrojmi,	meracími	princípmi,	štandardne	používanou	metódou	kalibrácie,	jej	výhodami	a	nevýhodami,	a	v	nadväznosti	na	
zvýšenie	efektívnosti	kalibrácie	meradiel	vlhkosti	dreva,	prieskumom	dostupných	zdrojov	a	analýzou	získaných	informácií	a	
experimentálnymi	meraniami,	kde	je	cieľom	navrhnúť	novú	alternatívu	metódu	kalibrácie	meradiel	pracujúcich	na	princípe	
elektrického	odporu.	

Kľúčové slová
vlhkomer	na	drevo,	elektrická	vodivosť	drevín,	kalibrácia,	Samuelssonov	model
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ANALYSIS OF CALIBRATION METHOD OF WOOD HYGROMETERS  
WORKING ON THE PRINCIPLE OF RESISTANCE MEASUREMENT

Martin	Mirt,	Dušan	Šmigura,	Miloš	Ujlaky

Abstract: Ensuring	 the	quality	 of	wood	and	wood	products	 is	 significantly	 linked	 to	 the	measurement	of	 its	moisture,	 the	
accuracy	of	which	depends	on	the	quality	of	the	measuring	instruments	used	and	their	metrological	traceability.	The	article	
deals	 with	 the	 instruments	 used,	 the	 measurement	 principles,	 the	 standard	 calibration	 method	 used,	 its	 advantages	 and	
disadvantages,	and	the	efficiency	of	calibrating	the	wood	moisture	meters,	the	survey	of	available	sources	and	the	analysis	of	
the	information	obtained,	and	experimental	measurements,	where	a	new	alternative	to	the	method	of	calibrating	the	working	
instruments	on	the	principle	of	electrical	resistance.	

Keywords: wood	hygrometer,	wood	conductivity,	calibration,	Samuelsson	model	

Príspevok v plnom znení je súčasťou časopisu Metrológia a skúšobníctvo č. 1/2019,  
ktorého vydavateľom je Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.
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SPOTREBITEĽSKÉ BALENIE A ŠTATISTICKÁ KONTROLA  
SKUTOČNÉHO OBSAHU SPOTREBITEĽSKÉHO BALENIA

Anna	Vrábelová

Abstrakt
V	príspevku	sú	opísané	referenčné	a	povolené	plány	štatistickej	kontroly	skutočného	množstva	výrobku	v	spotrebiteľských	bale-
niach.	Sú	ukázané	možnosti	overenia	použitých	preberacích	plánov	z	hľadiska	dodržania	predpísaných	odchýlok	referenčných	
plánov.	Príspevok	ďalej	predstavuje	preberací	plán	postupným	výberom.	Ten	má	rovnakú	úroveň	účinnosti	ako	referenčné	
preberacie	plány	a	je	efektívny	z	hľadiska	šetrenia	času	a	znižovania	nákladov.	

Kľúčové slová
spotrebiteľské	balenie,	štatistická	kontrola,	preberací	plán

–––––––––––––––––––––––––––––––
Ing.	Anna	Vrábelová
Slovenská	technická	univerzita,	Strojnícka	fakulta
Ústav	automatizácie,	merania	a	aplikovanej	informatiky
Nám.	slobody	17,	812	31	Bratislava,	Slovenská	republika
e-mail:	anna.vrabelova@stuba.sk

PREPACKAGE AND THE STATISTICAL CONTROL  
OF THE ACTUAL CONTENT OF PREPACKAGE

Anna	Vrábelová
Abstract: The	 paper	 describes	 the	 reference	 and	 permitted	 plans	 for	 statistical	 control	 of	 the	 actual	 product	 quantity	 in	
consumer	 packages.	 Possibilities	 of	 verifying	 the	 used	 sampling	 plans	 are	 shown	 in	 terms	 of	 compliance	 with	 the	 given	
deviations	of	the	reference	plans.	This	paper	further	describes	sequential	sampling	plan.	It	has	the	same	level	of	confidence	
as	the	reference	sampling	plans	and	it	is	very	efficient	in	terms	of	saving	time	and	reducing	expenses.	

Keywords: prepackage,statistical	control,	sampling	plan	

Príspevok v plnom znení je súčasťou časopisu Metrológia a skúšobníctvo č. 1/2019,  
ktorého vydavateľom je Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.
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26. ZASADNUTIE GENERÁLNEJ KONFERENCIE PRE VÁHY A MIERY (CGPM)

Ing.	Zbyněk	Schreier,	CSc.
Odbor	metrológie,	ÚNMS	SR

doc.	Ing.	Jaromír	Markovič,	PhD.
Slovenská	legálna	metrológia,	n.o.

Ing.	Peter	Adam
Slovenská	legálna	metrológia,	n.o.

Mgr.	Marika	Fričová
Slovenská	legálna	metrológia,	n.o.

V dňoch 13. – 16. novembra 2018 sa delegácia Slovenskej 
republiky zúčastnila slávnostného 26. Zasadnutia generálnej 
konferencie pre váhy a miery (franc. Conférence Générale 
des Poids et Mesures - CGPM) vo Versailles (Francúzsko).

Výsledkom zasadnutia bolo odsúhlasenie piatich uznese-
ní, ktorých obsahom je:

• Revízia Medzinárodnej sústavy jednotiek (SI),
• Definícia meracích jednotiek času,
• Stanovenie cieľov Medzinárodného úradu pre váhy 

a miery (BIPM),
• Financovanie BIPM na roky 2020 až 2023,
• Finančné nedoplatky členských štátov a proces vy-

lúčenia.
V nasledujúcom texte uvádzame plné znenie jednotli-

vých prijatých uznesení.

Uznesenie A

Revízia Medzinárodnej sústavy jednotiek (SI)

Generálna konferencia pre váhy a miery (CGPM) na svojom 
26. zasadnutí,
vzhľadom

- na základnú požiadavku na Medzinárodnú sústavu 
jednotiek (SI), ktorá je jednotná a dostupná celosve-
tovo pre medzinárodný obchod, výrobcov high-tech 
produktov, ľudské zdravie a jeho ochranu, ochranu 
životného prostredia, globálne štúdie klímy a základ-
nú vedu,

- na fakt, že jednotky SI musia byť stabilné pre dlhé ča-
sové obdobie, vnútorne stabilné a prakticky realizo-
vateľné na základe súčasného poznania teoretických 
opisov prírodných javov na najvyššej úrovni,

- na to, že revízia SI spĺňajúca tieto požiadavky bola 
navrhnutá v Uznesení č. 1, ktoré bolo jednohlasne 
schválené na 24. zasadnutí CGPM v roku 2011 a po-
pisuje podrobne novú definíciu jednotiek SI na zákla-
de siedmich konštánt vychádzajúcich zo základných 
konštánt fyziky a ostatných prírodných konštánt, 
od ktorých sú odvodené nové definície siedmich zák-
ladných jednotiek SI,

- na to, že podmienky určené na 24. zasadnutí CGPM 
(2011), potvrdené na 25. zasadnutí CGPM (2014), 
boli splnené,

rozhoduje, že s účinnosťou od 20. mája 2019 je Medziná-
rodná sústava jednotiek SI sústavou jednotiek, v ktorej:

- frekvencia žiarenia, zodpovedajúceho prechodu me-
dzi dvoma hladinami veľmi jemnej štruktúry základ-
ného stavu atómu cézia 133 ∆ vCs je 9 192 631 770 Hz,

- rýchlosť svetla vo vákuu c je 299 792 458 m/s,
- Planckova konštanta h je 6,626 070 15 × 10-34 J s,
- elementárny náboj e je 1,602 176 634 × 10-19 C,
- Boltzmannova konštanta k je 1,380 649 × 10-23 J/K,
- Avogadrova konštanta NA je 6,022 140 76 × 1023 mol-1,
- žiarivosť monochromatického žiarenia frekvencie 

540 × 1012 Hz, Kcd, je 683 lm/W,
kde hertz, joule, coulomb, lúmen a watt so symbolmi jed-
notiek Hz, J, C, lm a W sú pridružené k jednotkám sekunda, 
meter, kilogram, ampér, kelvin, mol a kandela so symbolmi 
s, m, kg, A, K, mol a cd na základe vzťahov Hz = s-1, J= 
m2 kg s-2, C = A s, lm = cd m2 m-2 = cd sr a W = m2 kg s-3.
berie do úvahy dôsledky vyplývajúce z Uznesenia 1 prija-
tého na 24. CGPM (2011) o základných jednotkách SI a po-
tvrdzuje tieto skutočnosti v nasledovných dodatkoch tohto 
Uznesenia, ktoré majú rovnakú silu ako samotné Uznesenie,
vyzýva Medzinárodný výbor pre váhy a miery (CIPM) k vy-
daniu novej verzie publikácie „Medzinárodná sústava jed-
notiek“, v ktorej bude celý opis revidovaných jednotiek SI.

Dodatok 1. 
Zrušenie predchádzajúcich definícii základných jedno-
tiek
Na základe nových definícii jednotiek SI opísaných vyššie, 
s účinnosťou od 20. mája 2019:

- definícia sekundy platná od 1967/68 (13. zasadnutie 
CGPM, Uznesenie 1) je zrušená,

- definícia metra platná od roku 1983 (17. zasadnutie 
CGPM, Uznesenie 1) je zrušená,

- definícia kilogramu platná od roku 1889 (1. zasadnu-
tie CGPM, 1889, 3. zasadnutie CGPM, 1901) založe-
ná na hmotnosti medzinárodného prototypu kilogra-
mu je zrušená,

- definícia ampéra platná od 1948 (9. zasadnutie 
CGPM) založená na definícii navrhnutej CIPM 
(1946, Uznesenie č. 2) je zrušená,

- definícia kelvina platná od 1967/68 (13. zasadnutie 
CGPM, Uznesenie 4) je zrušená,

- definícia molu platná od 1971 (14. zasadnutie CGPM, 
Uznesenie 3) je zrušená,

- definícia kandely platná od 1979 (16. zasadnutie 
CGPM, Uznesenie 3) je zrušená,

- rozhodnutie o zavedení hodnôt Josephsonovej kon-
štanty KJ-90 a von Klitzingovej konštanty RK-90 prijaté 
CIPM (1988, Odporúčania 1 a 2) na žiadosť CGPM 
(18. zasadnutie CGPM, 1987, Uznesenie 6) na zave-
denie vyjadrenia voltu a ohmu použitím Josephso-
novho a kvantovho Hallovho javu je zrušené.
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Dodatok 2. Postavenie konštánt použitých v predchá-
dzajúcich definíciách
Na základe nových definícii jednotiek SI spomenutých vyš-
šie a na základe odporúčaných hodnôt Komisie pre dáta 
vo vede a technológiách (CODATA), na základe ktorých sú 
definované konštanty, s účinnosťou od 20. mája 2019:

- hmotnosť medzinárodného prototypu kilogramu 
m(K) je rovná 1 kg vrátane relatívnej štandardnej 
neistoty rovnej odporúčanej hodnote h v čase prija-
tia tohto Uznesenia, konkrétne je táto hodnota rovná 
1.0 × 10-8 a v budúcnosti bude stanovená experimen-
tálne,

- magnetická priepustnosť vákua µ0 je rovná 4∏ × 10-7 
H m-1 vrátane relatívnej štandardnej neistoty rovnej 
odporúčanej hodnote konštanty jemnej štruktúry α 
v čase prijatia tohto Uznesenia, konkrétne je táto hod-
nota rovná 2.3 × 10-10 a v budúcnosti bude stanovená 
experimentálne,

- termodynamická teplota trojného bodu vody TTPW je 
rovná 273.16 K vrátane relatívnej štandardnej neis-
toty približne rovnej odporúčanej hodnote k v čase 
prijatia tohto Uznesenia, konkrétne je táto hodnota 
rovná 3.7 × 10-7 a v budúcnosti bude stanovená ex-
perimentálne,

- molová hmotnosť uhlíka 12, M(12C) je rovná 0.012 
kg mol-1 vrátane relatívnej štandardnej neistoty rov-
nej odporúčanej hodnote NAh v čase prijatia tohto 
Uznesenia, konkrétne je táto hodnota rovná 4.5 × 10-

10 a v budúcnosti bude stanovená experimentálne.

Dodatok 3. Základné jednotky SI
Na základe novej definície jednotiek SI uvedenej vyššie za-
loženej na presných číselných hodnotách konštánt, definícia 
každej základnej jednotky SI môže byť odvodená na základe 
použitia jednej alebo viacerých konštánt a definície jednotli-
vých konštánt s účinnosťou od 20. mája 2019 sú nasledovné:

- sekunda, značka s, je jednotkou času. Je definovaná 
číselnou hodnotou frekvencie žiarenia cézia ∆ vCs; 
frekvencia žiarenia, zodpovedajúceho prechodu me-
dzi dvoma hladinami veľmi jemnej štruktúry základ-
ného stavu atómu cézia 133 je 9 192 631 770 Hz, čo 
je rovné s-1.

- meter, značka m, je jednotkou dĺžky. Je definovaná 
číselnou hodnotou rýchlosti svetla vo vákuu c, ktorá 
je 299 792 458 m/s, kde sekunda je definovaná ako 
∆ vCs.

- kilogram, značka kg, je jednotkou hmotnosti. Je de-
finovaná číselnou hodnotou Planckovej konštanty h, 
ktorá je 6,626 070 15 × 10-34 J s, čo je rovné kg m2 s-1, 
kde meter a sekunda sú definované ako c a ∆ vCs.

- ampér, značka A, je jednotkou elektrického prúdu. Je 
definovaný číselnou hodnotou elementárneho náboja 
e, ktorá je 1.602 176 634 × 10-19 C, čo je rovné A s, 
kde sekunda je definovaná ako ∆ vCs.

- kelvin, značka K, je jednotkou termodynamickej tep-
loty. Je definovaný číselnou hodnotou Boltzmannovej 
konštanty k, ktorej hodnota je 1,380 649 × 10-23 J K-1, 
čo je rovné kg m2 s-2 K-1, kde kilogram, meter a se-
kunda sú definované ako h, c a ∆ vCs.

- mól, značka mol, je jednotkou látkového množstva. 
Jeden mól pozostáva z presne 6.022 140 76 × 1023 
elementárnych častíc. Táto hodnota je číselná hodno-
ta Avogadrovej konštanty NA, vyjadrená v jednotkách 
mol-1 a nazýva sa Avogadrovo číslo. 

- látkové množstvo, značka n, vyjadruje množstvo ele-
mentárnych častíc. Elementárnou časticou môže byť 
atóm, molekula, ión, elektrón, alebo iná častica alebo 
skupina častíc.

- kandela, značka cd, je jednotkou intenzity svetla 
v danom smere od zdroja. Je definovaná číselnou 
hodnotou svietivosti monochromatického žiarenia 
s frekvenciou 540 × 1012 Hz, Kcd, čo predstavuje 683 
lm W-1, čo je rovné cd sr W-1 alebo cd sr kg-1 m-2 s-3, 
kde kilogram, meter a sekunda sú definované ako h, 
c a ∆ vCs. 

------------------------------------------------------------------------
Uznesenie B

Definícia meradiel času 

Generálna konferencia pre váhy a miery (CGPM) na svojom 
26. zasadnutí,
vzhľadom

- na to, že Uznesenie 1 prijaté CGPM na svojom 14. 
zasadnutí (1971) vyžadovalo od CIPM zadefinovanie 
Medzinárodného atómového času (TAI),

- na to, že CIPM oficiálne neposkytol žiadnu komplet-
nú a samostatnú definíciu TAI,

- na to, že Poradný výbor pre definíciu sekundy (CCDS) 
navrhol vo svojom Odporúčaní S2 (1970) definíciu, 
ktorá bola v roku 1980 rozšírená Deklaráciou CCDS,

- na to, že CGPM na svojom 15. zasadnutí (1975) po-
znamenal, že Koordinovaný svetový čas (UTC), od-
vodený od TAI, poskytuje základ občianskeho času 
a dôrazne podporil jeho použitie,

uznávajúc, že
- poslaním BIPM je zabezpečiť a podporovať globálnu 

porovnateľnosť meraní, vrátane poskytnutia kohe-
rentného medzinárodného systému jednotiek,

- Medzinárodná astronomická únia (IAU) a Medziná-
rodná únia geodézie a geofyziky (IUGG) spolu s Me-
dzinárodnou asociáciou geodézie (IAG) sú zodpoved-
né za definovanie referenčných systémov pre zemské 
a vesmírne aplikácie,

- Rádiokomunikačný sektor Medzinárodnej telekomu-
nikačnej únie (ITU-R) je zodpovedný za koordináciu 
šírenia časových a frekvenčných signálov a vypraco-
vanie príslušných odporúčaní,

- Medzinárodná služba pre systémy zemskej rotácie 
a referenčné systémy (IERS), služba IAU a IUGG, sú 
zodpovedné za poskytovanie informácií potrebných 
na prepojenie pozemských a nebeských referenčných 
systémov, vrátane časovo premenných meraní uhla 
natočenia Zeme, UT1 – UTC, predikcie UT1 – UTC 
s nízkou presnosťou pre vysielanie časových signá-
lov, DUT1 a pre rozhodovanie a oznamovanie o vkla-
daní priestupnej sekundy,
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berúc do úvahy, že
- Uznesenie A4 (1991) Medzinárodnej astronomickej 

únie (IAU) v Odporúčaniach I a II definovalo Ge-
ocentrický referenčný systém ako systém časopries-
torových súradníc pre Zem v rámci všeobecnej relati-
vity a v Odporúčaní II pomenovalo časovú súradnicu 
tohto referenčného systému ako „geocentrický súrad-
nicový čas“ (TCG),

- Uznesenie A4 (1991) Medzinárodnej astronomickej 
únie (IAU) ďalej v Odporúčaní IV definovalo po-
zemný čas (TT) ako ďalšiu časovú súradnicu v Ge-
ocentrickom referenčnom systéme, líšiacu sa od ge-
ocentrického súradnicového času (TCG) konštantnou 
rýchlosťou; jednotka merania času je zvolená tak, aby 
súhlasila s SI sekundou na geoide,

- Uznesenie B1.9 (2000) Medzinárodnej astronomickej 
únie (IAU) predefinovalo pozemný čas (TT) na časo-
vú mierku líšiacu sa od geocentrického súradnicové-
ho času (TCG) konštantnou rýchlosťou: dTT/dTCG 
= 1 – LG, kde LG = 6.969 290 134 × 10-10 je definu-
júca konštanta (číselná hodnota LG bola zvolená tak, 
aby zodpovedala hodnote W0 = 62 636 856.0 m2 s-2 
pre gravitačný potenciál na geoide, ako to odporučila 
v roku 1999 IAG Zvláštna komisia 3),

- redefinícia pozemného času (TT) v roku 2000 pred-
stavila nejednoznačnosť medzi TT a Medzinárodným 
atómovým časom (TAI), keďže CCDS v roku 1980 
uviedol, že TAI má „ako	jednotku	SI	sekundu	realizo-
vanú	na	rotujúcom	geoide	“, zatiaľ čo definícia TT sa 
na geoid nevzťahuje, 

stanovuje, že
- TAI je nepretržitá časová miera vytvorená BIPM 

na základe najlepších realizácií SI sekundy a je reali-
záciou TT definovanou IAU Uznesením B1.9 (2000),

- pri transformácii zo správneho času hodín na TAI sa 
relativistický posun rýchlosti vypočíta vzhľadom na 
konvenčne prijatý ekvipotenciál W0 = 62 636 856.0 
m2 s-2 zemského gravitačného potenciálu, ktorý zod-
povedá konštante LG definujúcej rýchlosť TT,

- ako je stanovené v IAU Uznesení A4 (1991), TT – 
TAI = 32.184 s, presne 1. januára 1977, 0 h TAI v ge-
ocentre, s cieľom zabezpečiť kontinuitu TT s Efeme-
ridovým časom,

- UTC vytvorený BIPM, založený na TAI, je jedinou 
odporúčanou časovou mierou pre medzinárodnú re-
ferenciu a základom občianskeho času vo väčšine 
krajín,

- ako uverejnil BIPM, UTC sa líši od TAI iba integrál-
nym počtom sekúnd, 

- ako stanovila IERS, užívatelia môžu odvodiť uhol na-
točenia Zeme aplikovaním na UTC pozorované alebo 
predpokladané hodnoty UT1 – UTC,

- UTC poskytuje prostriedky na meranie časových in-
tervalov a na šírenie štandardu frekvencie počas in-
tervalov, v ktorých nedochádza k vzniku priestupnej 
sekundy,

- nadväznosť na UTC je dosiahnutá prostredníctvom 
miestnych realizácií v reálnom čase „UTC(k)“ zaob-

staraných laboratóriami poskytujúcimi údaje k vý-
počtu UTC, identifikované pomocou „k“,

potvrdzuje, že
1. ako definovalo IAU Uznesenie B1.9 (2000), Medzi-

národný atómový čas (TAI) je kontinuálna časová 
miera vytvorená BIPM na základe najlepších realizá-
cií jednotky SI sekundy. TAI je realizáciou pozemné-
ho času (TT) s rýchlosťou rovnakou akú má TT,

2. Koordinovaný svetový čas (UTC) je časová miera 
vytvorená BIPM s rýchlosťou spoločnou s TT, líšia-
cou sa od TAI iba integrálnym počtom sekúnd,

a odporúča, aby 
- všetky relevantné únie a organizácie zvážili tieto defi-

nície a spolupracovali na vývoji spoločného chápania 
referenčných časových mier, ich realizácie a šírenia 
s cieľom zvážiť súčasné obmedzenie maximálneho 
rozsahu UT1 – UTC tak, aby to vyhovovalo potrebám 
súčasných a budúcich užívateľských komunít,

- všetky relevantné únie a organizácie spolupracovali 
na ďalšom zdokonaľovaní presnosti predpovedania 
UT1 – UTC a metódy ich šírenia s cieľom uspokojiť 
budúce užívateľské požiadavky.

------------------------------------------------------------------------
Uznesenie C

Stanovenie cieľov Medzinárodného úradu 
pre váhy a miery (BIPM) 

Generálna konferencia pre váhy a miery (CGPM) na svojom 
26. zasadnutí,
vzhľadom

- na celosvetové používanie metrického systému – te-
raz Medzinárodného systému jednotiek (SI),

- na Uznesenie 3 prijaté CGPM na jej 21. zasadnutí 
(1999), ktoré usudzuje, že všetky štáty, nie iba tie, 
ktoré sú členmi Metrickej konvencie, sa zapájajú 
do meraní, ktoré súvisia s obchodom a musia nadvä-
zovať na SI, 

- na Uznesenie 4 prijaté CGPM na jej 22. zasadnutí 
(2003), ktoré posudzuje vhodnosť rozšírenia počtu 
členských alebo pridružených štátov tak, aby sa zvý-
šil vplyv a prínos účasti na Dohode o vzájomnom 
uznávaní (MRA), ktorú vypracoval Medzinárodný 
výbor pre váhy a miery (CIPM),

- na to, že osvedčené postupy v oblasti komunikácie, 
transparentnosti a riadenia boli zavedené po prijatí 
Uznesenia 10 konferenciou CGPM na jej 24. zasad-
nutí (2011) o úlohe, poslaní, cieľoch, dlhodobej stra-
tégii a riadení BIPM,

- na Uznesenie 4 prijaté CGPM na jej 25. zasadnutí 
(2014) o Dotovaní BIPM pre roky 2016 až 2019, ktoré 
nalieha na členské štáty, rovnako ako na medzinárod-
né organizácie, súkromné organizácie a nadácie, aby 
zachovávali poskytovanie dodatočnej dobrovoľnej 
podpory všetkých druhov na podporu špecifických 
činností týkajúcich sa úlohy BIPM, najmä tých, ktoré 
uľahčujú štátom s novovznikajúcimi metrologickými 
systémami účasť v aktivitách BIPM,
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Uznesenie D

Financovanie Medzinárodného úradu pre váhy 
a miery (BIPM) pre roky 2020 až 2023

Generálna konferencia pre váhy a miery (CGPM) na svojom 
26. zasadnutí, 
vzhľadom

- na rastúci význam činnosti BIPM pre medzinárodný 
obchod, priemyselné inovácie, monitorovanie globál-
neho prostredia, ľudské zdravie a medicínu, potravi-
nové a forenzné vedy,

- na uznanie BIPM ako vedecko-odbornej medzivlád-
nej metrologickej organizácie a pridanú hodnotu 
a nákladovú efektívnosť, ktorú poskytuje všetkým 
členským štátom z technického a ekonomického hľa-
diska,

- na spôsob, akým BIPM naďalej prijíma osvedčené 
riadiace postupy a zlepšuje efektívnosť svojej pre-
vádzky,

- na Uznesenie 7 prijaté CGPM na jej 16. zasadnutí 
(1979), ktoré stanovuje zásady na určovanie základ-
nej dotácie,

berúc do úvahy
- súčasnú finančnú situáciu vo svete a finančné prekáž-

ky, ktorým členské štáty naďalej čelia,
víta

- podporu všetkých druhov, ktorú BIPM poskytujú 
národné metrologické inštitúcie, najmä prostredníc-
tvom vysielania zamestnancov do BIPM a podporou 
BIPM Programu budovania kapacít a odovzdávania 
vedomostí,

rozhoduje, že
- ročná dotácia BIPM, ako je definované v Článku 6 

(1921) z nariadení pripojených k Metrickej konven-
cii, sa stanoví tak, aby to bolo pre členské štáty, ktoré 
budú v čase 26. zasadnutia CGPM zapojené do tejto 
konvencie:

12 356 526 eur na rok 2020
12 480 091 eur na rok 2021
12 604 892 eur na rok 2022
12 730 941 eur na rok 2023

vyzýva
- členské štáty, rovnako ako medzinárodné organizá-

cie, súkromné organizácie a nadácie, aby zachová-
vali poskytovanie dodatočnej dobrovoľnej podpory 
všetkých druhov na podporu špecifických činností 
týkajúcich sa úlohy BIPM, najmä tých, ktoré uľah-
čujú štátom bez dostatočne rozvinutej metrologickej 
infraštruktúry účasť v aktivitách BIPM.

berúc do úvahy
- dôležitosť využívania SI pre inovačné, priemyselné 

a spoločenské potreby,
- trvalú úlohu BIPM nasledujúcu po revízii SI,
- úspešnosť CIPM MRA a zavedenie odporúčaní po jej 

nedávnom preskúmaní,
- kľúčovú úlohu metrológie v rámci medzinárodnej 

Infraštruktúry kvality a dôležitosť medzinárodného 
uznávania meraní pre posudzovanie zhody,

- rastúci záujem o účasť v BIPM aktivitách, najmä po-
kiaľ ide o štáty s novovznikajúcimi metrologickými 
systémami,

víta
- revidovanú stratégiu a ciele pre BIPM, odsúhlasené 

CIPM, umožňujúcu plánovanie nad rámec štvorroč-
ného cyklu Pracovného programu BIPM a vedúcu 
k najlepšiemu využívaniu zdrojov, vrátane investície 
do ľudí, infraštruktúry a vybavenia,

- vypracovanie dlhodobej strategickej vízie, ktorá spo-
lu s konsolidovaným procesom plánovania podporuje 
rozvoj Pracovného programu BIPM po konzultácii 
s členskými štátmi,

- trvalé snahy BIPM zapojiť do svojich aktivít viac štá-
tov,

- uznanie spoločnej definície Infraštruktúry kvality 
Svetovej banky a desiatich medzinárodných a medzi-
vládnych organizácii, ktoré tvoria sieť pre metroló-
giu, akreditáciu, normalizáciu a posudzovanie zhody 
pre rozvojové krajiny (Sieť DCMAS), vrátane BIPM,

potvrdzuje, 
že cieľom BIPM je:

- reprezentovať celosvetovú metrologickú komunitu 
s cieľom maximalizovať jej pochopenie a vplyv, 

- byť centrom vedeckej a technickej spolupráce medzi 
členskými štátmi a poskytovať kapacity pre medziná-
rodné porovnávacie merania na základe zdieľaných 
nákladov,

- byť koordinátorom pre celosvetový systém merania 
a zabezpečiť porovnateľné a medzinárodne uznávané 
výsledky merania,

že plnenie úloh a cieľov BIPM je doplnené jej činnos-
ťou v rámci:

- budovania kapacít, ktorých cieľom je dosiahnuť glo-
bálnu rovnováhu medzi metrologickými kapacitami 
v členských štátoch,

- odovzdávania vedomostí, čo zabezpečí, aby činnosť 
BIPM mala najväčší možný dosah.
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Uznesenie E

Finančné nedoplatky členských štátov 
a proces vylúčenia

Generálna konferencia pre váhy a miery (CGPM) na svojom 
26. zasadnutí,
pripomínajúc, že

- Článok 6, odseky 6 až 8 nariadení pripojených k Met-
rickej konvencii má nasledovné znenie:
6. Ak niektorý štát nezaplatil členské príspevky po-

čas 3 rokov, tieto sa rozdelia medzi ostatné štáty 
proporcionálne k ich vlastným príspevkom. Tieto 
ďalšie sumy, ktoré ostatné štáty takto zaplatia ako 
dotáciu Úradu sa považujú za zálohu pre štát s ne-
doplatkami a vrátia sa im v prípade, že daný štát 
svoje nedoplatky členských príspevkov uhradí.

7. Výhody a privilégiá vyplývajúce z prístupu 
do Metrickej konvencie sa štátom s nedoplatkom 
členských príspevkov za tri roky rušia. 

8. Po ďalších troch rokoch sa dlhujúci štát vylúči 
z Konvencie a výpočet príspevkov sa znovu stano-
ví podľa podmienok Článku 20 tohto nariadenia.

- Uznesenie 8 prijaté CGPM na svojom 23. zasadnutí 
(2007) o finančných nedoplatkoch členských štátov 
stanovuje postup týkajúci sa štátov, ktoré si neplnia 
svoje finančné záväzky,

konštatujúc, že
- odseky 6 a 7 Článku 6 pripojených nariadení pred-

pokladajú, že zatiaľ čo výhody a výsady členských 
štátov sú pre tieto štáty pozastavené na tri roky, ich 
príspevky zostávajú splatné,

- historickou praxou vždy bolo uplatňovanie odsekov 6 
a 7 Článku 6 pripojených nariadení, 

berúc do úvahy, že
- historická prax bola v rozpore s ustanoveniami odse-

ku 8 článku 6 pripojených nariadení tým, že členské 
štáty neboli vylúčené, keď nesplácali svoje príspevky 
viac ako šesť rokov a tým, že opätovne nezaviedli vý-
počet príspevkov,

- historická prax mala za následok to, že určité členské 
štáty zotrvávali v stave pozastavenia na dobu výrazne 
presahujúcu obdobie troch rokov stanovené v pripo-
jených nariadeniach, čo viedlo k akumulácii ich nedo-
platkov a následnému prerozdeleniu ich príspevkov 
medzi všetky ostatné členské štáty,

- Uznesenie 8 prijaté CGPM na jej 23. zasadnutí (2007) 
predstavilo postup vylúčenia členského štátu nepl-
niaceho si povinnosti, ktoré si vyžaduje rozhodnutie 
CGPM a následne, obdobie pozastavenia predchá-
dzajúce vylúčeniu je závislé na plánovaní zasadnutí 
CGPM, čo by mohlo mať za následok, že s členskými 
štátmi neplniacimi si záväzky by sa nemuselo zaob-
chádzať rovnocenne,

- Uznesenie 8 (2007) čiastočne riešilo problémy vznik-
nuté historickou praxou,

ďalej pripomínajúc, že
- jednoznačnosť procesov a spravodlivé zaobchádza-

nie s členskými štátmi sú záležitosťou dobrého riade-
nia a sú prospešné pre všetky strany,

- Medzinárodný výbor pre váhy a miery (CIPM) ako 
stály dozorný orgán BIPM by mohol uplatňovať od-
sek 8 článku 6 pripojených nariadení včas,

rozhoduje, že
- CIPM bude uplatňovať odsek 8 článku 6 pripojených 

nariadení,
- CIPM bude riešiť situácie, kedy historická prax vied-

la k hromadeniu nedoplatkov,
potvrdzuje, že

- CIPM bude informovať francúzske Ministerstvo eu-
rópskych a zahraničných vecí o akomkoľvek vylú-
čení, ktoré príslušným spôsobom bude informovať 
vylúčený štát a všetky ostatné členské štáty,

- vylúčený členský štát môže pristúpiť k Metrickej 
konvencii len vtedy, ak boli jeho zostávajúce nedop-
latky vyplatené,

- podľa článku 11 Metrickej konvencie, takýto členský 
štát zaplatí vstupný príspevok rovný jeho prvému 
ročnému príspevku.
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VYHLÁŠKA ÚNMS SR Č. 161/2019 Z. Z. O MERADLÁCH A METROLOGICKEJ KONTROLE

Dňa 12. júna 2019 bola v Zbierke zákonov SR zverej-
nená vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skú-
šobníctvo SR č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologic-
kej kontrole (ďalej len „vyhláška č. 161/2019 Z. z.“), ktorá 
je účinná od 01. augusta 2019 a ktorá nahradzuje doteraz 
platnú vyhlášku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skú-
šobníctvo SR č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej 
kontrole v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška 
č. 210/2000 Z. z.“) z dôvodu, že podľa § 60 ods. 8 zákona 
č. 157/2019 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov je vyhláška č. 210/2000 Z. z. platná a účinná 
len do 31. júla 2019. 

 
Hlavné zmeny vo vyhláške č. 161/2019 Z. z. oproti vy-

hláške č. 210/2000 Z. z.:
• v prílohe č. 1 sa mení chronologicky číslovanie jed-

notlivých príloh určených meradiel,
• príloha č. 1 sa v položke 1.3.1 dopĺňa o bytový vo-

domer na studenú a teplú vodu s jednotným časom 
platnosti overenia 5 rokov, 

• príloha č. 1 sa v položke 1.3.21 dopĺňa o ultrazvu-
kový plynomer a plynomer nových princípov, ktoré 
sú používané v distribučných a tranzitných sústavách 
zemného plynu, ďalej sa dopĺňa o položku 1.3.22, 
ktorou je ultrazvukový domový plynomer,

• príloha č. 1 sa v položke 3.1 dopĺňa o sklený teplo-
mer (napr. gáliové teplomery alebo teplomery s inou 
kovovou náplňou) a z položky 3.3 sa vypúšťa sklený 
teplomer,

• príloha č. 1 v položkách 4.1 až 4.6 obsahuje nové 
zaradenie druhov elektromerov podľa vyhotovenia, 
funkcionality a princípu merania,

• obsahuje novú prílohu č. 30 o váhach s neautomatic-
kou činnosťou, ktorá vymedzuje váhy s neautomatic-
kou činnosťou a spôsob ich metrologickej kontroly,

• obsahuje novú prílohu č. 35 o záznamových zariade-
niach v cestnej doprave (tachografy).

Zverejnením vyhlášky č. 161/2019 Z. z. bol zavŕšený 
proces vydania úplné nových všeobecne záväzných práv-
nych prepisov Slovenskej republiky pre oblasť metrológie.

Ing.	Roman	Žadánský	
odbor	metrológie,	ÚNMS	SR

roman.zadansky@normoff.gov.sk
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SPRÁVA O ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH A NOTIFIKOVANÝCH OSÔB  
PODĽA ZÁKONA Č. 56/2018 Z. Z. ZA ROK 2018

Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí (ďalej len 
„OSaEZ“) Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšob-
níctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR) sa kaž-
doročne venuje sledovaniu činností autorizovaných a noti-
fikovaných osôb (ďalej len „AO/NO“), ktoré vykonávajú 
v oblasti posudzovania zhody a majú súvis s ich pôsobením. 
V roku 2018 bol v oblasti posudzovania zhody prijatý nový 
rámcový zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrob-
ku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o zhode“), kto-
rý nahradil s účinnosťou od 1. apríla 2018 zákon č. 264/1999 
Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzo-
vaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Jednou z úloh OSaEZ podľa zákona o zhode je v rám-
ci svojej pôsobnosti a z nej vyplývajúcich kompetencií 
metodické riadenie autorizovaných osôb (ďalej len „AO“) 
a notifikovaných osôb (ďalej len „NO“). OSaEZ do 31. de-
cembra 2018 metodicky riadil 20 AO podľa zákona o zhode, 
z ktorých 1 AO vykonávala posudzovanie zhody vojenských 
zbraní, výbušnín a munície podľa štandardov NATO. Pre-
hľad AO/NO je uvedený v tabuľke č. 1.

OSaEZ zabezpečoval notifikáciu slovenských AO 
na smernice a nariadenia Nového prístupu Európskej komi-
sii (ďalej len „EK“) a ostatným členským štátom Európskej 
únie (ďalej len „EÚ“). Do 31. decembra 2018 mala Sloven-

ská republika (ďalej len „SR“) 18 NO, pričom 17 NO má 
pridelené identifikačné číslo a 1 NO má pridelené označenie 
RTPO na vykonávanie činnosti podľa smernice Európske-
ho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2014/68/EÚ z 15. mája 2014 
o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajú-
cich sa sprístupňovania tlakových zariadení na trhu.

V roku 2018 bolo vydaných 12 rozhodnutí o autorizácii, 
ktoré boli udelené podľa zákona o zhode z dôvodu zmeny 
právnych predpisov, zmeny rozsahu autorizácie, zmeny osôb 
konajúcich v mene autorizovanej osoby, ukončenia plat-
nosti predchádzajúcej autorizácie a pod. Autorizácia nebola 
v roku 2018 udelená žiadnemu novému subjektu.

ÚNMS SR vykonával kontrolnú činnosť v roku 2018 
podľa Metodického postupu č. 8/2016 na kontrolu činnosti 
autorizovaných osôb a notifikovaných osôb podľa zákona 
o zhode. Kontroly sa vykonávali dvoma spôsobmi:

a) kontrola na základe poverenia predsedu ÚNMS SR 
alebo

b) kontrola vykonávaná v spolupráci so Slovenskou ná-
rodnou akreditačnou službou (ďalej len „SNAS“).

Pri kontrole sa preveruje kontinuálne plnenie autori-
začných a notifikačných požiadaviek príslušných práv-
nych predpisov autorizovanými a notifikovanými osobami. 
Pre tento účel boli vykonané 2 kontroly podľa písmena a). 

Tabuľka č. 1: Prehľad AO/NO 

P.č. Číslo 
SKTC Číslo NO AO/NO Sídlo

1 101 1293 EVPÚ a. s. Nová Dubnica
2 102 1781 Slovenský metrologická ústav Bratislava
3 104 1299 Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p. Piešťany
4 106 1300 ÚKSÚP – TSÚP Rovinka
5 108 2005 E.I.C. Engineering inspection company, s. r. o. Prešov
6 111 2369 VIPO a. s. Partizánske

7 112 1395 KONŠTRUKTA – Defence, a. s. Dubnica nad Váhom
8 113 2265 3EC International, a. s. Bratislava
9 114 2394 Bratislavská metrologická spoločnosť s. r. o. Bernolákovo
10 115 1297 VÚZ – Priemyselný inštitút SR Bratislava
11 118 1634 Výskumný ústav chemických vlákien, a. s. Svit
12 119 1296 VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r. o. Žilina
13 128 1358 Výskumný ústav dopravný, a. s. Žilina
14 169 1354 Technická inšpekcia, a. s. Bratislava
15 173 - Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie Senica
16 174 RTPO Reaktortest, s. r. o. Trnava
17 175 1353 TÜV SÜD Slovakia s. r. o. Bratislava
18 176 2408 Prvá zváračská, a. s. Bratislava
19 177 1432 Slovenská legálna metrológia, n. o. Banská Bystrica
20 178 - Liptovská skúšobňa s. r. o. Liptovský Mikuláš
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V roku 2018 bola vykonaná 1 kontrola autorizovaných a no-
tifikovaných osôb priamo u výrobcu, išlo o tzv. svedecké 
posúdenia (kontrola činnosti autorizovanej osoby súvisiacej 
s postupmi posudzovania zhody, pri ktorých je kontrolova-
ný subjekt zapojený do fázy kontrolnej výroby). Podľa na-
riadenia (EÚ) č. 2017/745 o zdravotníckych pomôckach sa 
jeden zamestnanec ÚNMS SR zúčastnil ako národný expert 
posudzovania žiadateľa o autorizáciu vo Fínsku, ktoré bolo 
vykonávané v spolupráci s EK. Podľa spôsobu uvedeného 
v písmene b) ÚNMS SR pokračoval aj v roku 2018 v spo-
ločných posudzovaniach so SNAS v rámci posudzovania 
plnenia autorizačných a notifikačných požiadaviek pri akre-
ditácii na účely autorizácie a notifikácie. V roku 2018 bolo 
vykonaných 19 spoločných posudzovaní, z toho bolo vyko-
nané 1 svedecké posudzovanie priamo u výrobcu.

V roku 2018 pôsobilo na národnej úrovni 6 pracovných 
skupín NO, ktoré vznikli a pracujú na základe štatútov. Pra-
covné skupiny sa zaoberajú riešením technických problémov 
týkajúcich sa posudzovania zhody s cieľom zabezpečiť jed-
notné používanie technických ustanovení smerníc EÚ a tiež 
pripravujú jednotné stanoviská k problematikám, ktoré sa 
aktuálne preberajú na európskej úrovni. Na jednotlivé stret-
nutia pracovných skupín na národnej úrovni sú prizývaní aj 
zástupcovia vecne príslušných rezortov, orgánov dohľadu, 
prípadne iných orgánov štátnej správy. Zástupca pracovnej 
skupiny, spravidla predseda, ktorého volí pracovná skupina 
podľa štatútu, sa zúčastňuje európskeho stretnutia tzv. „No-
tified Bodies Forum“.

Výročné správy
Zákon o zhode ustanovil v § 21 ods. 12 písm. d) povin-

nosť autorizovaným osobám predkladať výročnú správu 
o činnosti. ÚNMS SR na začiatku roka 2019 vydal meto-
dický postup pre prípravu výročnej správy, MP 14: 2019 – 
Metodický postup č. 14 /2019, ktorým sa upravuje po-
stup na vypracovanie a zaslanie Výročnej správy o čin-
nosti autorizovaných osôb a notifikovaných osôb (ďalej 
len „MP 14: 2019“), ktorého prílohou je šablóna výročnej 
správy. Cieľom MP 14: 2019 je uľahčiť AO/NO vypraco-
vanie výročnej správy, ktorú majú AO/NO zaslať najneskôr 
do 15. 2. nasledujúceho kalendárneho roka na OSaEZ.

Výročné 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, spoluprá-
ca, pracovné skupiny a členstvo v organizáciách,

2. personálna štruktúra,
3. absolvované kurzy, semináre a školenia zamestnan-

cov,
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 sú-

časnosti riadená zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej nor-
malizácii. 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 nado-

budla počas roka pre svoju činnosť.

V roku 2018 vykonávali funkciu predsedu v TK zástup-
covia 7 AO/NO, čo predstavovalo vykonávanie danej fun-
kcie v 9 rôznych TK. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi 
je možné sledovať v tejto oblasti postupný pokles, keďže 
v rokoch 2014, 2015, 2016, resp. 2017 postupne vykonávali 
funkciu predsedu v TK zástupcovia 19, 15, 13, resp. 10 AO/
NO. Celkovo 80 % AO/NO boli členmi TK, pričom celkový 
počet členov v TK bol 67. Oproti minulým rokom môžeme 
opätovne badať postupný pokles počtu členov v TK (128 
v roku 2014, 117 v roku 2015, 71 v roku 2016 a 70 v roku 
2017). Najaktívnejšie sa do činnosti TK zapájali EVPÚ a. s., 
Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p., E.I.C. Engineering 
inspection company, s. r. o., Výskumný ústav zváračský – 
Priemyselný inštitút SR, VÚD, a. s. , Technická inšpekcia, 
a. s., TÜV SÜD Slovakia s. r. o. či PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, 
a. s. Na medzinárodnej normalizačnej spolupráci sa v roku 
2018 podieľalo 6 AO/NO. Celkovo v roku 2018 nadobudli 
AO/NO spolu 559 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 % zo všetkých AO/NO. Najčastejšie 
sa uskutočňuje spolupráca s ÚNMS SR. Vo viacerých prí-
padoch sa spolupráca uskutočňuje s Ministerstvom dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR (3 AO/NO), Minister-
stvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR (2 AO/NO), Mi-
nisterstvom hospodárstva SR (2 AO/NO) a Úradom pre ob-
rannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality 
(2 AO/NO).

V jednom prípade taktiež AO/NO spolupracujú s Minis-
terstvom financií SR, Ministerstvom obrany SR, Minister-
stvom zahraničných vecí SR, Slovenskou informačnou služ-
bou, Políciou SR, Kriminalistickým a expertíznym ústavom 
Policajného zboru, Hlavným banským úradom, Úradom 
jadrového dozoru SR a SNAS. Spolupráca AO/NO s OŠS 
bola zameraná na poskytovanie konzultácií a odborných sta-
novísk, pripomienkovanie rôznych dokumentov, prípadne 
na prípravu odborných seminárov. Všetky AO/NO vyjadrili 
spokojnosť so spoluprácou s OŠS.

V rámci spolupráce AO/NO s orgánmi trhového dohľadu 
(ďalej len „OTD“), je možné konštatovať, že v roku 2018 
spolupracovalo s OTD 60 % AO/NO. AO/NO spolupracova-
li predovšetkým so Slovenskou obchodnou inšpekciou (v 5 
prípadoch), Národným inšpektorátom práce (v 3 prípadoch) 
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a Slovenským metrologickým inšpektorátom (v 2 prípadoch) 
a po jednom prípade taktiež s Inšpektorátom práce a s Do-
pravným úradom. Spolupráca bola zameraná najmä na skú-
šanie odobratých vzoriek z trhu, oznamovanie vydaných 
a zrušených certifikátov, kontrolu výrobcu meradiel, škole-
nia a odbornú pomoc pri analýze príčin havárií strojných za-
riadení, pri podnetoch zo strany spotrebiteľov, v oblasti čin-
nosti oprávnenej právnickej osoby. ÚNMS SR spolu s AO/
NO a Národným inšpektorátom práce vykonalo vzdelávanie 
špecialistov na trhový dohľad krajských Inšpektorátov práce 
v oblasti legislatívy trhového dohľadu, legislatívy trhového 
dohľadu na príklade osobných ochranných prostriedkov, 
posudzovania zhody osobných ochranných prostriedkov 
a tlakových zariadení, a to v dňoch 08.10.-12.10.2018 a po-
sudzovania zhody strojových zariadení, elektrických zaria-
dení, plynových spotrebičov, zdvíhacích zariadení výťahov 
a zariadení detských ihrísk, a to v dňoch 05.11.-09.11.2018.

Všetky zainteresované AO/NO vyjadrili spokojnosť 
so spoluprácou s OTD. AO/NO sú naďalej pripravené pos-
kytovať OTD odbornú pomoc v rámci odborných seminárov 
alebo školení zamestnancov OTD v spolupráci s ÚNMS SR, 
ktoré by prispeli k zvyšovaniu kompetentnosti zamestnan-
cov 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 
týchto činností, je národná a medzinárodná spolupráca AO/
NO s EK, ostatnými členskými štátmi EÚ a ďalšími organi-
záciami. Táto forma spolupráce sa klasifikuje do nasledujú-
cich činností:

- pracovné skupiny (ďalej len „PS“) NO na národnej 
úrovni,

- pracovné skupiny (ďalej len „PS“) NO na európskej 
úrovni,

- spolupráca so zahraničnými NO,
- členstvo v medzinárodných organizáciách (ďalej len 

„MO“), združeniach a pod.

V roku 2018 sa do činnosti PS NO na národnej úrovni 
zapojilo 15 AO/NO, s celkovým počtom 27 zástupcov. Z cel-
kového počtu 27 zástupcov, predsedali zamestnanci AO/NO 
PS v 8 prípadoch, zvyšných 19 zástupcov bolo členmi PS.

Do spolupráce s PS NO na európskej úrovni sa zapojilo 
11 AO/NO, pričom sa zapojili do činnosti 31 PS NO. V 22 
PS NO sa AO/NO zapojili priamo do ich činnosti a 9 PS NO 
na európskej úrovni sa AO/NO zapojili nepriamo. Spoluprá-
ca sa týkala najmä spolupráce v oblasti skúšania, posudzo-
vania zhody, porovnávacích meraní, výmeny odborných sta-
novísk, subdodávateľských úkonov, technickej spolupráce, 
organizovania spoločných seminárov, výmeny informácií, 
prípadne spolupráce v rámci vlastnej organizácie. Spoluprá-
cu so zahraničnými NO uskutočňovalo 9 AO/NO, pričom 
spolupracovali s celkovo 17 NO. Z toho v 5 prípadoch išlo 
o pravidelnú spoluprácu a v 12 prípadoch o opakujúcu sa 
spoluprácu. Členstvo v MO vykázalo rovnako ako v predoš-
lom prípade 11 AO/NO, pričom tie boli členmi či už aktívne 

(23 MO) alebo pasívne (2 MO) v celkovo 25 MO. Hlavnými 
devízami a výhodami, ktoré deklarujú AO/NO v súvislosti 
s medzinárodnou spoluprácou a členstvom v MO, sú predo-
všetkým samotná možnosť nadväzovať a udržiavať kontakty 
so zahraničnými NO, prípadne inými MO, vzájomná podpo-
ra, či výmena skúseností. Nemenej dôležité je získavanie no-
vých poznatkov v oblasti posudzovania zhody v príslušných 
oblastiach, zjednocovanie postupov posudzovania zhody 
a s tým súvisiaca možnosť účasti pri tvorbe nových postu-
pov. Rovnako tak získavanie informácií o práci iných NO, 
možnosť vidieť pracoviská, resp. laboratória iných NO. Nie-
ktoré AO/NO deklarujú, že pri naplnení podmienok akredi-
tácie skúšobných laboratórií im členstvo v medzinárodnom 
združení pozitívne prispieva pri uskutočňovaní medzilabo-
ratórnych porovnávacích skúšok s možnosťou ich aktívnej 
účasti v nich. Prostredníctvom či už spolupráce so zahranič-
nými NO alebo členstvom v MO sa zvyšuje medzinárodné 
uznanie a prestíž medzi zákazníkmi.

2. Personálna štruktúra 
V oblasti personálnej štruktúry AO/NO OSaEZ sleduje:
- 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, In-
špekčný orgán – IO, Certifikačný orgán pre systémy 
manažérstva kvality – CQMS, Skúšobné laborató-
rium – SL, Manažment AO/NO),

- priemerný vek zamestnancov AO/NO – podľa vyko-
návaných činností zamestnancov a podľa najvyššieho 
dosiahnutého vzdelania zamestnancov.

AO/NO v roku 2018 zamestnávali celkom 951 zamest-
nancov. Z daného počtu bolo 150 zamestnancov COO, 211 
zamestnancov COV, 252 zamestnancov IO, 51 zamestnancov 
CQMS, 219 zamestnancov SL a 68 zamestnancov tvorilo 
manažment AO/NO. Rozloženie zamestnancov podľa jed-
notlivých orgánov, prostredníctvom ktorých AO/NO zabez-
pečovali v roku 2018 svoje činnosti, je zobrazené v grafe č. 1.

Graf	č.	1:	Podiel	zamestnancov	AO/NO	podľa	
orgánov	zabezpečenia	činnosti	v	roku	2018
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Z hľadiska vývoja celkového počtu zamestnancov AO/
NO od roku 2010 až po súčasnosť bol zaznamenaný jeho 
postupný nárast s miernymi medziročnými poklesmi v ro-
koch 2012 a 2014. Tento nárast počtu zamestnancov AO/NO 
v sledovanom období bol spôsobený predovšetkým výraz-
ným nárastom počtu zamestnancov COO a COV, a to najmä 
v rokoch 2016 a 2017. V roku 2018 došlo len k nepatrnému 
poklesu zamestnancov COO a COV. Počet zamestnancov IO 
zostával počas sledovaného obdobia pomerne stabilný, a to 
predovšetkým od roku 2011, kedy prichádzalo medziročne 
len k miernym výkyvom. Opačnú situáciu je možné vidieť 
pri vývoji počtu zamestnancov SL, keďže tu dochádzalo 
k postupnému znižovaniu počtu zamestnancov a najnižšiu 
úroveň dosiahli v rokoch 2016, resp. 2018. Ich najväčší úby-
tok, a to o 33, resp. 34 zamestnancov nastal na začiatku sle-
dovaného obdobia, t. j. v rokoch 2011, resp. 2012 a ku jeho 
koncu v roku 2016, a to o 35 zamestnancov všetkých AO/
NO. Najnižší počet dosiahli zamestnanci IO u všetkých AO/
NO v roku 2018. Spomínaný vývoj dokumentuje graf č. 2.

Graf	č.	2:	Vývoj	počtu	zamestnancov	AO/NO	podľa
orgánov	zabezpečenia	činnosti	v	rokoch	2010	–	2018

Priemerný vek zamestnancov COO bol v roku 2018 50 
rokov, COV 48 rokov, IO 47 rokov, SL 48 rokov a CQMS 
51 rokov. Sumárne 6 AO/NO malo zriadené COO. Všetci za-
mestnanci COO mali VŠ alebo ÚSO vzdelanie. Sumárne 17 
AO/NO malo zriadené COV. Z hľadiska vzdelanostnej štruk-
túry mali AO/NO zamestnancov COV v roku 2018 s VŠ, 
ÚSO a v 1 prípade (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 prí-
padoch to bolo naopak. Sumárne 6 AO/NO malo zriadené IO. 
Zamestnanci IO dosiahli v porovnaní so zamestnancami všet-
kých ostatných orgánov najnižší priemerný vek. Z hľadiska 
vzdelanostnej štruktúry mali dané AO/NO zamestnancov IO 
v roku 2018 s VŠ, ÚSO a v 1 prípade (Technická inšpekcia, 
a. s.) aj so SO a ZŠ vzdelaním. Nižší priemerný vek u AO/
NO dosahovali zamestnanci IO, ktorí mali VŠ vzdelanie v 2 
prípadoch (VÚD, a. s. a Technická inšpekcia, a. s.). V ďal-
ších 2 prípadoch (E.I.C. s. r. o. a TÜV SÜD Slovakia s. r. o.) 
mali nižší priemerný vek zamestnanci IO s ÚSO vzdelaním. 
V posledných 2 prípadoch (EVPÚ a. s., resp. KONŠTRUK-
TA – DEFENCE, a. s.), v ktorých AO/NO mali zamestnancov 
IO, boli zamestnanci len s VŠ vzdelaním a ich priemerný vek 
dosahoval 45, resp. 44 rokov.

Sumárne 14 AO/NO malo zriadené SL. Zamestnanci SL 
dosiahli spolu so zamestnancami COV rovnaký priemerný 
vek (48 rokov). Z hľadiska vzdelanostnej štruktúry mali 
dané AO/NO v roku 2018 zamestnancov SL s VŠ, ÚSO a v 2 
prípadoch (KONŠTRUKTA – Defence, a. s., Výskumný ús-
tav dopravný, a. s. aj so SO vzdelaním. Spolu v 9 AO/NO 
mali zamestnanci SL vyšší priemerný vek s ÚSO alebo SO 
vzdelaním ako s VŠ vzdelaním, v 3 prípadoch to bolo na-
opak a v 1 prípade (Prvá zváračská, a. s.) mali zamestnanci 
SL len VŠ vzdelanie, pričom dosiahli priemerný vek 45 ro-
kov. Najvyšší priemerný vek dosiahli v roku 2018 zamest-
nanci CQMS (51 rokov), pričom tento orgán malo v danom 
roku zriadených 5 AO/NO (EVPÚ a. s., VÚZ – Priemyselný 
inštitút SR, Technická inšpekcia, a. s., TÜV SÜD Slovakia 
s. r. o. a PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s.). Z hľadiska vzdelanost-
nej štruktúry mali dané AO/NO v roku 2018 zamestnancov 
CQMS s VŠ (vo všetkých 5 prípadoch) a ÚSO vzdelaním 
(v 2 prípadoch - EVPÚ a. s., resp. PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, 
a. s.). Zamestnanci CQMS s VŠ vzdelaním dosahovali u spo-
mínaných 2 AO/NO nižší priemerný vek, ako zamestnanci 
s ÚSO vzdelaním.

3. Absolvované kurzy, semináre 
a školenia zamestnancov
V roku 2018 mali AO/NO, ktoré majú zriadené COO (6 

AO/NO), priemerne 5 vzdelávacích aktivít, pričom sa ich 
zúčastňovalo priemerne 9 zamestnancov COO. Z celkového 
počtu 29 vzdelávacích aktivít, ktoré absolvovali zamestnanci 
COO, bolo 20 jednorazových aktivít, 6 krátkodobých aktivít 
a 3 dlhodobé aktivity. AO/NO, ktoré mali zriadené COV (17 
AO/NO), mali v roku 2018 priemerne 7 vzdelávacích akti-
vít, pričom sa ich zúčastňovalo priemerne 5 zamestnancov 
COV. Z celkového počtu 116 vzdelávacích aktivít, ktoré 
absolvovali zamestnanci COV, bolo 78 jednorazových ak-
tivít, 22 krátkodobých aktivít a 16 dlhodobých aktivít. AO/
NO, ktoré mali zriadené IO (5 AO/NO), mali v roku 2018 
priemerne 7 vzdelávacích aktivít, pričom sa ich zúčastňovalo 
priemerne 16 zamestnancov IO. Z celkového počtu 37 vzde-
lávacích aktivít, ktoré absolvovali zamestnanci IO, bolo 22 
jednorazových aktivít, 11 krátkodobých aktivít a 4 dlhodobé 
aktivity. AO/NO, ktoré mali zriadené SL (14 AO/NO), mali 
v roku 2018 priemerne 6 vzdelávacích aktivít, pričom sa ich 
zúčastňovalo priemerne 8 zamestnancov COV. Z celkového 
počtu 86 vzdelávacích aktivít, ktoré absolvovali zamestnanci 
SL, bolo 68 jednorazových aktivít, 11 krátkodobých aktivít 
a 7 dlhodobých aktivít. AO/NO, ktoré mali zriadené CQMS 
(5 AO/NO), mali v roku 2018 priemerne 2 vzdelávacie akti-
vity, pričom sa ich zúčastňovalo priemerne 9 zamestnancov 
CQMS. Z celkového počtu 10 vzdelávacích aktivít, ktoré ab-
solvovali zamestnanci CQMS, bolo 9 jednorazových aktivít 
a 1 dlhodobá aktivita.

Manažmenty AO/NO mali v roku 2018 priemerne 5 
vzdelávacích aktivít, pričom sa ich zúčastňovali priemerne 
2 členovia vedenia AO/NO. Z celkového počtu 95 vzdeláva-
cích aktivít, ktoré absolvovali zamestnanci SL, bolo 68 jed-
norazových aktivít, 19 krátkodobých aktivít a 8 dlhodobých 
aktivít. Celú situáciu o vzdelávacích aktivitách zamestnan-
cov podľa jednotlivých orgánov činnosti AO/NO, ich rozde-
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lenie podľa dĺžky trvania, ich priemerný počet a priemerný 
počet zúčastnených zamestnancov v roku 2018 znázorňuje 
graf č. 3. Jednorazové vzdelávacie aktivity predstavovali 
vo väčšine AO/NO rôzne jednodňové školenia, odborné ško-
lenia, kurzy, semináre, zasadnutia PS, zasadnutia TK, atď. 
Krátkodobé aktivity predstavovali väčšinou medzinárodné 
a domáce konferencie, mítingy, zasadnutia, školenia, odbor-
né 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.

Graf	č.	3:	Počet	vzdelávacích	aktivít	podľa	činnosti	
jednotlivých	orgánov	AO/NO	spolu	a	ich	rozdelenie	
podľa	dĺžky	trvania	v	roku	2018

4. Prehľad činností posudzovania zhody
V oblasti posudzovania zhody sa sleduje:
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 2018 podľa prí-

lohy 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 2018, po-
dobne ako v predchádzajúcich rokoch, v najväčšej miere 
činnosti vykonávané na základe rozhodnutia o autorizácii 
podľa zákona o zhode, pričom priemerne u všetkých AO/
NO predstavovalo posudzovanie zhody 36,44 % podiel. Na-
sledovali činnosti vykonávané na základe iných poverení 
(21,30 %), činnosti vykonávané na základe udelenej akre-
ditácie (20,01 %), ostatné činnosti v rámci udelenej živnosti 
(19,07 %),. Najnižší podiel činností, ktoré vykonávali AO/
NO v danom roku, tvorili iné činnosti (3,08 %). Prehľad 
všetkých činností, ktoré AO/NO vykonávali v roku 2018, sa 
nachádza v nasledujúcom grafe č. 4.

Graf	č.	4:	Podiel	vykonávaných	činností	všetkých	
AO/NO	v	roku	2018

Rovnako ako v rokoch 2016 a 2017, aj v roku 2018 
preukázalo 6 AO/NO ako svoju hlavnú činnosť (nad 70 % 
zo všetkých činností) posudzovanie zhody. Konkrétne išlo 
o Slovenský metrologický ústav (70 %), E.I.C. s. r. o. (85 %), 
KONŠTRUKTA – Defence, a. s. (100 %), Reaktortest, s. r. o. 
(100 %), Slovenská legálna metrológia, n. o. (85 %) a Lip-
tovská skúšobňa s. r. o. (100 %). Ďalších 11 AO/NO uviedlo, 
že posudzovanie zhody tvorilo menej ako 20 % ich činnosti. 
Z nich 2 AO/NO (ÚKSÚP – TSÚP a Výskumný ústav che-
mických 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 sa nachádzala v rozmedzí 25 % - 60 % z ich 
celkovej činnosti. Pri porovnaní podielu vykonávaných čin-
ností všetkých AO/NO v rokoch 2011-2018 vidíme, že sa 
na celkovom podiele činností v sledovaných rokoch výrazne 
nemenil podiel činností vykonávaných na základe rozhod-
nutia o autorizácií podľa zákona o zhode, pričom dosaho-
val hodnoty od 36,44 % (rok 2018) až 48,05 % (rok 2015). 
Naopak, podiel iných činností na celkovej činnosti všetkých 
AO/NO bol výrazne kolísavý, a to od hodnoty 3,08 % v roku 
2018 až po hodnotu 44,72 % v roku 2016. Porovnanie po-
dielu všetkých druhov vykonávaných činností, ktoré AO/NO 
vykonávali v rokoch 2011 až 2018, sa nachádza v nasledu-
júcom grafe č. 5.

Graf	č.	5:	Porovnanie	podielu	vykonávaných	činností	
všetkých	AO/NO	v	rokoch	2011	–	2018
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Podľa písmena B) sa sleduje počet výstupných doku-
mentov posudzovania zhody podľa zákona o zhode 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 kva-
lity, ES certifikátov návrhu, inšpekčných správ a pod. v zá-
vislosti od postupu posudzovania zhody.

Počet výstupov podľa postupov posudzovania zhody 
je nasledovný:

- posúdenie zhody treťou stranou – 79, 
- posúdenie zhody vzorky typu výrobku autorizovanou 

osobou – 927, 
- posúdenie zhody výrobku s certifikovaným typom 

výrobku – 516,
- posúdenie systému kvality výroby alebo jeho zložiek 

v podniku autorizovanou osobou a vykonávanie do-
hľadu nad jeho riadnym fungovaním – 121,

- posúdenie systému výstupnej kontroly kvality výrob-
ku v podniku autorizovanou osobou a vykonávanie 
dohľadu nad jeho riadnym fungovaním – 30,

- overovanie zhody výrobku s certifikovaným typom 
výrobku alebo s ustanovenými požiadavkami, ktoré 
vykonáva výrobca, dovozca, alebo autorizovaná oso-
ba na každom výrobku alebo na štatisticky vybratej 
vzorke – 993,

- overovanie zhody každého výrobku s technickými 
požiadavkami autorizovanou osobou – 3 757,

- zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality – 152, 
- iné postupy posudzovania zhody – 7 819

Z vyššie uvedených výstupov podľa postupov posudzo-
vania zhody bolo 7 193 výstupov podľa nariadenia vlády SR 
č. 397/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o tech-
nických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody 
na strelné zbrane a strelivo, čo predstavovalo takmer 50,0 % 
zo všetkých výstupov v roku 2018. Počtom 2 326 ako dru-
hé 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 predstavova-
lo 16,2 % zo všetkých výstupov. Vojenský technický a skú-
šobný ústav Záhorie vydal 1 216 záverečných protokolov 
– Rozhodnutie o zhode s technickou dokumentáciou, kto-
ré patrili do oblasti Vojenských technických predpisov, čo 
predstavovalo 8,4 % zo všetkých výstupov. Tesne nad 1000 
výstupov podľa postupov posudzovania zhody bolo vyda-
ných podľa nariadenia vlády SR č. 1/2016 Z. z. o sprístupňo-
vaní tlakových zariadení na trhu (1 035; 7,2 %). V rozmedzí 
100 – 1 000 výstupov podľa postupov posudzovania zhody 
bolo vydaných podľa nariadenia vlády SR č. 234/2015 Z. z. 
o sprístupňovaní jednoduchých tlakových nádob na trhu 
(425; 3,0 %). KONŠTRUKTA – Defence, a. s. vydala podľa 
nariadenia vlády SR č. 70/2015 Z. z. o sprístupňovaní pyro-
technických výrobkov na trhu 788 výstupných dokumentov 
(certifikátov, záverečných protokolov a správ), z ktorých až 
780 (5,4 %) bolo pre ostatné členské krajiny EÚ a 8 pre sub-

jekty v SR. Podľa nariadenia vlády SR č. 145/2016 Z. z. 
o sprístupňovaní meradiel na trhu bolo vydaných 220 výstu-
pov (1,5 %). Podľa nariadenia vlády SR č. 349/2010 Z. z., 
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadav-
kách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudo-
vej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné 
zariadenia to bolo v roku 2018 192 výstupných dokumentov 
posudzovania zhody (1,3 %) a podľa nariadenia vlády SR 
č. 126/2016 Z. z. o sprístupňovaní váh s neautomatickou 
činnosťou na trhu 170 výstupov (1,2 %). Hranica 100 vý-
stupných dokumentov posudzovania zhody bola prekročená 
pri nasledovných zákonoch a nariadeniach:

• zákon č. 254/2011 Z. z. o prepravovateľných tlako-
vých zariadeniach a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (158 výstupov)

• nariadenie vlády SR č. 35/2008 Z. z., ktorým sa 
ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách 
a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné 
prostriedky (121 výstupov) 

• nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/425 o osobných ochranných prostriedkoch 
a zrušení smernice Rady 89/686/EHS (114 výstupov)

• zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov (105 výstupov).

U 11 výrobkových skupín bolo zaznamenané pod 100 vý-
stupov, z nich u 1 výrobkovej skupiny žiadny výstup (podľa 
nariadenia vlády SR č. 235/2015 Z. z. ktorým sa ustanovujú 
podrobnosti o technických požiadavkách na účinnosť teplo-
vodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné 
palivá a o postupoch posudzovania zhody). Celkovo 20 AO/
NO vydalo výstupné dokumenty posudzovania zhody pod-
ľa 24 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 14 394 výstupných dokumentov 
posudzovania zhody, pričom 7 819 z nich bolo vydaných 
na základe iných postupov posudzovania zhody ako sú zá-
kladné.

Podľa písmena C) sa sleduje činnosť certifikačných or-
gánov. V roku 2018 bolo celkovo prijatých 5 756 žiadostí 
na certifikačné orgány v prípade určených výrobkov podľa 
jednotlivých technických predpisov z oblasti posudzovania 
zhody.

Z tohto počtu bolo prijatých 3 782 žiadostí na COO 
a 1 974 žiadostí na COV. Spolu bolo odmietnutých 170 žia-
dostí (všetky COV), pričom 163 posúdení zhody odmietli 
3EC International, a. s. a 7 Slovenská legálna metrológia, 
n. o. V rámci spomínaných žiadostí bolo vydaných 7 062 vý-
stupných dokumentov posudzovania zhody, z toho COO tvo-
rilo 3 943 a COV 3 119 výstupných dokumentov posudzo-
vania zhody. Celkovo bolo zrušených 52 certifikátov (všet-
ky COV). Počet nepotvrdení zhody v roku 2018 bol 234, 
pričom 232 z nich pripadalo na COV a zvyšné 2 na COO. 
Z pohľadu všetkých AO/NO bola priemerná dĺžka procesu 
posudzovania zhody 35 dní. Priemerná dĺžka certifikačného 
procesu bola vyššia z dôvodu jeho dlhšieho trvania v 3 EC 
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International a. s. (167 dní), EVPÚ a. s. (66 dní) a Technic-
kom skúšobnom ústave Piešťany, š.p. (60 dní).

Z hľadiska vývoja činnosti certifikačných orgánov je 
možné v posledných 3 rokoch pozorovať výrazný nárast ako 
počtu prijatých žiadostí, tak aj počtu vydaných výstupných 
dokumentov. Z hľadiska vývoja narastal takisto počet nepo-
tvrdení zhody, pričom najviac ich bolo práve v poslednom 
sledovanom roku 2018. Naopak, opačný trend a teda výraz-
nejší pokles v daných rokoch vidíme vo vývoji počtu zru-
šených výstupných dokumentov, pričom ich bolo najmenej 
zrušených takisto v roku 2018. Mierny pokles nastal v ro-
koch 2016 a 2017 aj v počte odmietnutých žiadostí, naopak 
ale tento ukazovateľ narástol v roku 2018 na svoju najvyššiu 
hodnotu za celé sledované obdobie Prehľad činnosti certifi-
kačných orgánov v roku 2018 a vývoja činnosti od roku 2012 
až po súčasnosť je znázornený v grafe č. 6.

Podľa písmena D) sa sleduje činnosť inšpekčného orgánu 
(IO). V roku 2018 bolo na IO prijatých 3 678 žiadostí, pri-
čom celkový počet vydaných výstupných dokumentov po-
sudzovania zhody bol 4 347 a boli zaangažované 3 AO/NO. 
Počet vydaných výstupných dokumentov IO na základe jed-
notlivých postupov posudzovania zhody a jeho vývoj v ro-
koch 2012 – 2018 je znázornený v grafe č. 7. V sledovanom 
období je možné pozorovať výrazný nárast počtu vydaných 
výstupných dokumentov IO.

Podľa písmena E) sa sledujú vydané výstupné dokumen-
ty posudzovania zhody v roku 2018 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 (cer-
tifikáty, schválenia, protokoly) vydalo v roku 2018 celkom 
5 AO/NO (VÚZ – Priemyselný inštitút SR – 2 769 certifi-

Tabuľka	č.	2:	Počet	výstupov	podľa	jednotlivých	zákonov	a	NV	SR	v	roku	2018

Zákony, NV SR a Nariadenia EÚ Počet výstupov
NV SR č. 436/2008 Z. z. Stroje 69
NV SR č. 149/2016 Z. z. ATEX 69
Z. č. 513/2009 Z. z. Interoperabilita 105
Z. č. 254/2011 Z. z. Prepravovateľné tlakové zariadenia 158
NV SR č. 131/2016 Z. z. Výbušniny 39
NV SR č. 183/2002 Z. z. Lanovky 4
NV SR č. 145/2016 Z. z. Meradlá 220
NV SR č. 393/1999 Z. z. Plynové spotrebiče 52
NV SR č. 397/1999 Z. z. Zbrane 7 193
NV SR č. 70/2015 Z. z. Pyrotechnika 788
NV SR č. 126/2016 Z. z. NAWI 170
NV SR č. 234/2015 Z. z. Jednoduché tlakové nádoby 425
NV SR č. 235/2015 Z. z. Výťahy 2 326
NV SR č. 569/2001 Z. z. IVD 15
NV SR č. 582/2008 Z. z. MDD 71
NV SR č. 1/2016 Z. z. Tlakové zariadenia 1 035
NV SR č. 35/2008 Z. z. OOP 121
Z. č. 78/2012 o bezpečnosti hračiek 11
NV SR č. 349/2010 Z. z. Zariadenia detských ihrísk 192
Vojenské technické predpisy 1 216
NV SR č. 236/2015 Z. z. Teplovodné kotle 0
NV SR č. 193/2016 Z. z. Rádiové zariadenia 1
nariadenie EPaR (EÚ) 2016/425 o osobných ochranných prostriedkoch 114

bolo práve v poslednom sledovanom roku 2018. Naopak, opa ný trend a teda výraznejší
pokles v daných rokoch vidíme vo vývoji po tu zrušených výstupných dokumentov, pri om
ich bolo najmenej zrušených takisto v roku 2018. Mierny pokles nastal v rokoch 2016 a 2017
aj v po te odmietnutých žiadostí, naopak ale tento ukazovate  narástol v roku 2018 na svoju
najvyššiu hodnotu za celé sledované obdobie Preh ad innosti certifika ných orgánov v roku
2018 a vývoja innosti od roku 2012 až po sú asnos  je znázornený v grafe . 6.

Graf . 6: Vývoj innosti certifika ných orgánov v rokoch 2012 – 2018

Pod a písmena D) sa sleduje innos  inšpek ného orgánu (IO). V roku 2018 bolo na IO
prijatých 3 678 žiadostí, pri om celkový po et vydaných výstupných dokumentov
posudzovania zhody bol 4 347 a boli zaangažované 3 AO/NO. Po et vydaných výstupných
dokumentov IO na základe jednotlivých postupov posudzovania zhody a jeho vývoj v rokoch
2012 – 2018 je znázornený v grafe . 7. V sledovanom období je možné pozorova  výrazný
nárast po tu vydaných výstupných dokumentov IO.

Graf . 7: Vývoj po tu vydaných výstupných dokumentov IO na základe jednotlivých
postupov posudzovania zhody v rokoch 2012 – 2018
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Graf	č.	6:	Vývoj	činnosti	certifikačných	orgánov	
v	rokoch	2012	–	2018

Graf	č.	7:	Vývoj	počtu	vydaných	výstupných	
dokumentov	IO	na	základe	jednotlivých	postupov	
posudzovania	zhody	v	rokoch	2012	–	2018
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Graf	č.	8:	Porovnanie	počtu	vydaných	výstupných	
dokumentov	podľa	NV	SR	č.	1/2016	Z.	z.	o	sprístupňo-
vaní	tlakových	zariadení	na	trhu	v	AO/NO	v	roku	2018

kátov, Technická inšpekcia, a. s. – 275 protokolov WPQR 
a schválení zvárača, Reaktortest, s. r. o. – 106 certifikátov, 
TÜV SÜD Slovakia s. r. o. – 162 certifikátov a Prvá zváračs-
ká, a. s. – 616 protokolov a certifikátov), pričom ich celkovo 
bolo 3 928. Kompletné porovnanie vydaných výstupných 
dokumentov podľa NV SR č. 1/2016 Z. z. o sprístupňovaní 
tlakových zariadení na trhu medzi AO/NO v roku 2018 je 
znázornené v grafe č. 8. 

V danom roku bolo spolu vydaných 141 výstupných do-
kumentov, ktorými boli schválené pracovné postupy podľa 
prílohy č. 1 bod 3.1.2, 3 010 výstupných dokumentov, ktorý-
mi boli schválení zamestnanci podľa prílohy č. 1 bod 3.1.2 
a 777 výstupných dokumentov, ktorými boli schválení za-
mestnanci podľa prílohy č. 1 bod 3.1.3. Ich prehľad je uve-
dený v tabuľke č 3.

Podľa písmena F) sa sleduje činnosť skúšobných labo-
ratórií (SL), ktoré sú súčasťou 15 AO/NO a zároveň majú 
akreditované laboratória, v ktorých sú výrobky skúšané pod-
ľa zákona o zhode. Celkový počet prijatých žiadostí na SL 
v roku 2018 bol 8 076 a celkovo vydali 8 152 výstupných 
dokumentov podľa zákona o zhode. Tieto výstupné doku-
menty vydali v roku 2018 celkom 4 AO/NO (KONŠTRUK-
TA – Defence, a. s. – 1 050, Výskumný ústav dopravný, a. s. 
– 336, Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie – 623 
a Liptovská skúšobňa s. r. o. – 6 143).

Podľa písmena H) sa sleduje oblasť zdravotníckych po-
môcok. Činnosť v tejto oblasti vykonávali 2 AO/NO (EVPÚ 
a. s. – SKTC 101, NO 1 293 a 3EC International a. s. – SKTC 
113, NO 2 265). V roku 2018 mali spolu 96 klientov, z toho 
EVPÚ a. s. 8 a 3EC International a. s. 88, u ktorých vyko-
nali 13 neohlásených auditov. Podľa nariadení vlády bola si-
tuácia v tejto oblasti nasledovná:

- podľa NV SR č. 569/2001 Z. z. mali AO/NO 14 kli-
entov, z toho 8 klientov EVPÚ a. s. a 6 klientov 3EC 
International a. s., pričom EVPÚ a. s. vykonal 4 ne-
ohlásené audity,

- podľa NV SR č. 582/2008 Z. z. mali AO/NO 82 kli-
entov, všetkých 3EC International a. s., u ktorých vy-
konal 9 neohlásených auditov.

5. Medzilaboratórne porovnávacie merania
V roku 2018 sa domedzilaboratórnych porovnávacích 

meraní medzi laboratóriami zapojilo 10 AO/NO. Celko-
vo bolo vykonaných 65 takýchto meraní, čo predstavovalo 
pri porovnaní s predchádzajúcim rokom len mierny pokles, 
a to o 2 porovnávacie merania. Do výrazne najväčšieho poč-
tu medzilaboratórnych porovnávacích meraní sa zapojilo 
VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r. o. (22 porovnávacích me-
raní) a EVPÚ a. s. (18 porovnávacích meraní). Z celkového 
počtu 65 medzilaboratórnych porovnávacích meraní bolo 
v roku 2018 vyhovujúcich 61 a 4 boli v čase termínu zaslania 
Výročných správ o činnosti AO/NO za rok 2018 jednotlivý-
mi AO/NO v procese vyhodnocovania.

6. Zabezpečenie úkonov subdodávateľsky
Pri svojej činnosti v roku 2018 zabezpečovalo 10 AO/

NO rôzne úkony prostredníctvom subdodávateľov v 26 prí-
padoch, pričom to predstavovalo o 1 subdodávku viac v po-
rovnaní s rokom 2017. AO/NO využívali subdodávateľské 
služby predovšetkým iných AO/NO a rôznych ďalších do-
mácich a zahraničných skúšobní. Čo sa týka formy spoluprá-
ce so subdodávateľmi, AO/NO v roku 2018 v 13 prípadoch 
spolupracovali opakovane, v 6 prípadoch jednorazovo, v 4 
prípadoch sa jednalo o pravidelnú spoluprácu a v 3 prípa-
doch neuviedli formu spolupráce so subdodávateľmi.

7. Doplňujúce otázky
Všetky AO/NO vyjadrili spokojnosť so spoluprácou 

s OŠS. Napriek tomu vidia AO/NO nedostatky v neinformo-
vanosti jednotlivých OŠS o odborníkoch z daných oblastí, 
či pretrvávajúci problém pri príprave technických špecifiká-
cií materiálov pre verejné obstarávania, a to predovšetkým 
v oblasti aktuálnosti technických noriem potrebných na skú-
šanie. Pre zlepšenie spolupráce navrhujú nájsť spôsob infor-
movania o odborníkoch pre komodity, ktoré zamýšľa OŠS 
nakupovať formou verejného obstarávania, aby sa prediš-
lo nevhodnosti kritérií a neaktuálnosti technických noriem 
uvedených v požiadavkách verejného obstarávateľa. Nie-
ktoré AO/NO taktiež vidia nedostatky v nejednoznačnosti 
uplatňovania harmonizovaných právnych predpisov v praxi, 
či neochote niektorých OŠS spolupracovať s AO/NO. Záro-
veň sa snažia zlepšiť situáciu poskytovaním informácií OŠS 
o uplatňovaní spomínaných predpisov v praxi. Ako nedos-
tatok sa tiež môže javiť schopnosť legislatívne zareagovať 
na technický a technologický pokrok vo výrobe, ktorý je 
spolu s uplatňovaním inovácií v materiáloch a komponen-
toch flexibilnejší a rýchlejší. Rovnako tak existujú výrobky, 

Tabuľka	č.	3:	Počet	vydaných	výstupných	dokumentov	v	roku	2018	podľa	NV	SR	č.	1/2016	Z.	z.	o	sprístupňovaní	tlakových	
zariadení	na	trhu

NV SR  
č. 1/2016 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 141 3010 777 C, S, P, WPQR
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ktoré nepodliehajú žiadnej vyhláške, zákonu, smernici či 
nariadeniu (chýbajúca legislatíva), t. j. chýba definícia spô-
sobov uvádzania takýchto výrobkov na trh a ich minimálne 
technické požiadavky.

Záver
Porovnávaním výsledkov Výročných správ o činností 

AO/NO za rok 2018 s výsledkami za predchádzajúce roky je 
možné vidieť nasledovné zmeny:

V roku 2018 bol zaznamenaný v porovnaní s predchá-
dzajúcim rokom výraznejší nárast počtu zamestnancov AO/
NO, čo bolo spôsobené predovšetkým nárastom počtu za-
mestnancov v certifikačných orgánoch (COO a COV). Počet 
zamestnancov IO bol počas sledovaného obdobia pomerne 
stabilný a v roku 2018 neprispel v spomínanému celkovému 
nárastu počtu zamestnancov AO/NO. Naopak, bol zazna-
menaný postupný pokles počtu zamestnancov SL, pričom 
najnižšia úroveň bola zaznamenaná v posledných 3 rokoch. 
Tento vývoj dokumentuje graf č. 2.

Podobne ako v predchádzajúcich rokoch vykonávali AO/
NO v najväčšej miere činnosti vykonávané na základe roz-
hodnutia o autorizácií podľa zákona o zhode, a to takmer 
40 % podiel z všetkých vykonávaných činností. Napriek 
tomu väčšina AO/NO presmerovala svoju činnosť z oblasti 
posudzovania zhody podľa zákona o zhode do iných oblas-
tí. Rovnako ako v roku 2016 a v roku 2017 aj v roku 2018 
preukázalo 6 AO/NO ako svoju hlavnú činnosť (nad 70 %) 
posudzovanie zhody. Ďalších 11 AO/NO uviedlo, že posu-
dzovanie 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	s	európskych	záležitostí,		

ÚNMS	SR
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ODOVZDÁVANIE OCENENÍ PREDSEDU  
ÚRADU PRE NORMALIZÁCIU, METROLÓGIU A SKÚŠOBNÍCTVO SR

Pri príležitosti Svetového dňa metrológie, 20. mája, 
ktorým si pripomíname podpísanie Metrickej konvencie 
z roku 1875 predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu 
a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) Ing. Pavol Pavlis udeľoval 
ocenenie predsedu ÚNMS SR, Cenu Jána Andreja Segnera 
za metrológiu za rok 2018 (Cena J. A. Segnera).

Cena J. A. Segnera sa udeľuje každý rok podľa rozhod-
nutia predsedu ÚNMS SR 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 pre-
tečeného množstva (1753).

Cenou J. A. Segnera boli ocenení:

Ing. Emanuel Godál ‒ za celoživotnú aktívnu činnosť 
a prínos v oblasti metrológie
Inžinier Godál vyštudoval Elektrotechnickú fakultu 

na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave (STU BA). 
Od roku 1981 pôsobil vo Výskumnom ústave mechanizácie 
a automatizácie v Novom Meste nad Váhom, kde sa veno-

val vývoju a realizácií operačného systému reálneho času 
pre mikropočítačové riadiace systémy a programovanie 
technologických liniek. Od roku 1985 pôsobil v Technic-
kom skúšobnom ústave v Piešťanoch, kde sa venoval vývoju 
a implementácii informačných systémov a riadiacich systé-
mov v skúšobných a metrologických procesoch (riadenie, 
meranie a vyhodnotenie výsledkov meraní v reálnom čase) 
a neskôr ako riaditeľ technického úseku sa venoval riade-
niu a zodpovednosti za návrh a realizáciu projektov v ob-
lasti rozvoja skúšobníctva a metrológie s implementáciou 
informačných systémov. Od roku 2013 dodnes pôsobí v Slo-
venskom metrologickom ústave (SMÚ) ako riaditeľ odboru 
certifikácie a výkonu štátnej správy, kde sa významnou ak-
tívnou činnosťou podieľa na zavádzaní a realizácií nových 
metrologických a skúšobných postupov do praxe. Spokoj-
nosť domácich i zahraničných zákazníkov v oblasti posu-
dzovania zhody meradiel svedčí o dobrom riadení z jeho 
pozície zástupcu notifikovanej osoby. Aktívne pracuje aj ako 
audítor systémov kvality výrobného procesu podľa postupov 
posudzovania zhody. V oblasti medzinárodnej spolupráce 
v metrológii zastupuje Slovenskú republiku a SMÚ v Euro-
ázijskej spolupráci národných metrologických ústavov. Zís-
kané odborné vedomosti a skúsenosti v oblasti metrológie 
odovzdáva do praxe ako lektor odborných školení organizo-
vaných SMÚ.

doc. Ing. Martin Halaj, PhD. ‒ za celoživotnú aktívnu
činnosť a prínos v oblasti metrológie a za významnú
publikačnú a prednáškovú činnosť
Docent Halaj v rokoch 1990 až 2009 pôsobil ako vy-

sokoškolský pedagóg na Katedre automatizácie a merania, 
po jej premenovaní na Ústave automatizácie, merania a ap-
likovanej informatiky Strojníckej fakulty STU BA. Praco-
val vo vedúcej funkcií v štátnej správe ako riaditeľ odboru 
metrológie ÚNMS SR. Neskôr pôsobil na SMÚ ako vedec-
ký tajomník, poverený námestník pre metrológiu, tajomník 
Vedeckej rady SMÚ, reprezentant manažmentu, poverený 
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generálny riaditeľ a neskôr ako generálny riaditeľ SMÚ. 
Momentálne pracuje v oblasti Blízkeho východu (Egypt, 
Jordánsko, Libanon a Palestína), kde sa podieľa na budo-
vaní metrologickej infraštruktúry, zavádzaní metrologickej 
legislatívy a rozvoji jednotlivých národných metrologic-
kých ústavov. V oblasti vzdelávania pôsobil viac ako 20 ro-
kov ako vysokoškolský pedagóg, podieľal sa na výučbe 19 
predmetov, 3 z nich vyučoval v angličtine pre zahraničných 
študentov. V oblasti metrologického výskumu bol členom 
riešiteľských kolektívov 11 domácich grantových projektov, 
7 medzinárodných grantových projektov a posudzovateľ 
projektov z oblasti metrológie pre domáce grantové agentú-
ry. V oblasti publikačnej činnosti je autorom a spoluautorom 
učebníc, skrípt, vedeckých a odborných článkov v domácich 
a medzinárodných časopisoch a tiež autorom a spoluauto-
rom príspevkov na domácich a medzinárodných konferen-
ciách a autor prekladov zahraničných normatívnych doku-
mentov. Do slovenskej metrologickej komunity sa zapojil 
ako člen redakčných rád a to napríklad Vydavateľskej rady 
STU BA, časopisu Spektrum STU BA a časopisu Metroló-
gia a skúšobníctvo. V oblasti metrologickej spolupráce za-
stupoval Slovenskú republiku v Medzinárodnej organizácii 
pre legálnu metrológiu (OIML) ako člen Medzinárodného 
výboru pre legálnu metrológiu (CIML), zastupoval Národný 
metrologický inštitút (NMI) v medzinárodných orgánoch, 
a to ako viceprezident Euroázijskej spolupráce národných 
metrologických inštitúcií (COOMET), zástupca SMÚ v re-
gionálnej európskej metrologickej organizácii (EURAMET) 
a člen delegácie COOMET na rokovaniach Spoločných 
výborov regionálnych metrologických organizácií (JCRB) 
a Medzinárodného úradu pre váhy a miery (BIPM). Podieľal 
sa na organizovaní návštev zahraničných metrológov na Slo-
vensku a organizovaní konzultačných činností slovenských 
metrológov v zahraničí.

Ing. Laurenc Snopko ‒ za celoživotnú aktívnu 
činnosť a prínos v oblasti metrológie
Inžinier Snopko je pôvodne elektrotechnický inžinier, 

vyštudoval odbor mikroelektronika na Elektrotechnickej fa-
kulte Slovenskej vysokej školy technickej. V SMÚ pracuje 
od roku 2005. Je osobou zodpovednou za národný etalón 
hmotnosti. Je spoluriešiteľom niekoľkých medzinárodných 

projektov a projektov rozvoja primárnej etalonáže v oblas-
ti hmotnosti, hustoty, tlaku a vákua. Zúčastňuje sa kľúčo-
vých medzinárodných porovnávacích meraní. Veľký prínos 
predstavujú jeho aktivity súvisiace so softvérovými a hard-
vérovými riešeniami pre automatizáciu meraní a etalonáže, 
najmä v oblasti etalonáže hmotnosti, hustoty a zmesí ply-
nov. V oblasti medzinárodných aktivít je kontaktnou osobou 
za SMÚ v poradnom výbore pre hmotnosť a príbuzné veliči-
ny pri BIPM a v technickom výbore pre hmotnosť a príbuz-
né veličiny pri EURAMET. Zároveň je členom pracovných 
skupín pre oblasť hmotnosti. Pán Snopko školí odborníkov 
v oblasti hmotnosti v rámci školiaceho strediska SMÚ, zod-
povedá za oblasť skúšania váh s neautomatickou činnosťou 
v rámci pôsobnosti Skúšobného laboratória pri SMÚ. Je 
autorom a spoluautorom mnohých výskumných správ a pra-
covných postupov. Svojou prácou sa významnou mierou za-
slúžil o prenos poznatkov do praxe.

Kolektív oddelenia ionizujúceho žiarenia 
Slovenského metrologického ústavu – za významné
technické riešenia pri poskytovaní metrologických
služieb a za významnú publikačnú činnosť
V oblasti ionizujúceho žiarenia, najmä v oblasti život-

ného prostredia a ochrany obyvateľstva pred žiarením, do-
chádza k sprísňovaniu noriem a limitov a preto je potrebné 
sa prispôsobovať týmto požiadavkám z praxe, čo znamená 
aj potrebu zlepšovať a rozvíjať existujúce metódy merania 
a vyvíjať nové metódy. Okrem uchovávania etalónov, ich 
údržby a prenosu jednotiek veličín ionizujúceho žiarenia sa 
oddelenie venuje budovaniu sekundárneho etalónu radónu 
222 vo vzduchu a budovaniu primárneho etalónu aktivity rá-
dionuklidov. Od roku 2016 sa SMÚ venuje riešeniu projektu 
s názvom Vývoj národného etalónu 222Rn a zabezpečenie 
etalonáže radónu 222 na Slovensku. Aktuálnosť cieľov pro-
jektu vychádza z úlohy SMÚ, ako NMI, zabezpečiť kalibrá-
cie a overovania rôznych typov meradiel aktivity radónu 222 
vo vzduchu a vo vode pri zisťovaní stavu radiačnej záťaže 
obyvateľstva spôsobenú radónom, ktorej potreba vyplýva 
zo súčasne platnej legislatívy. Z uvedených faktov vyplynu-
la nutnosť vybudovať primárny etalón pre radónové veliči-
ny, ktorého existencia momentálne na Slovensku absentuje. 
Veľkou výzvou pre oddelenie bola rekonštrukcia a prebudo-
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vanie národného etalónu neutrónov, ktorý bol do roku 2016 
dlhodobo v nevyhovujúcom technickom stave a z bezpeč-
nostných dôvodov bola pozastavená jeho činnosť. Národný 
etalón neutrónov prešiel rekonštrukciou, pri ktorej boli navr-
hnuté nové technické riešenia pre zásobník ožarovača a celý 
systém merania bol automatizovaný, čím sa zvýšila bezpeč-
nosť obsluhy a tiež spoľahlivosť meraní. V súčasnosti je ná-
rodný etalón funkčný a slúži na prenos jednotky do praxe.

V	mne	redakcie	oceneným	srdečne	blahoželáme		
a	prajeme	im	veľa	metrologických	úspechov.

Mimoriadne ocenenie in memoriam 
RNDr. Vlastimilovi Zámečníkovi – za celoživotnú 
aktívnu činnosť a prínos v oblasti metrológie

Dr. Zámečník nastúpil do SMÚ dňa 1. 9. 2001, v čase, 
keď z laboratória odišli dvaja dlhoroční pracovníci a SMÚ 
potreboval zaplniť vzniknutú personálnu medzeru. Od za-
čiatku sa usilovne zapojil do práce laboratória. Veľmi rých-
lo si osvojil problematiku prietoku a pretečeného množstva 
plynu. V tom čase sa ukončoval projekt realizácie výstavby 
národného etalónu prietoku plynov, do ktorého sa obetavo 
zapájal. Vykonával časovo náročné merania pre zmapovanie 
jeho parametrov a kvality. V krátkom čase si osvojil všetky 
pracovné postupy, ktoré sú v laboratóriu používané. V ďal-
ších rokoch sa podieľal na ich aktualizáciách a vypracováva-
ní novších verzií týchto postupov so zapracovaním nových 
poznatkov, ktoré v oblasti prietoku a pretečeného množstva 

plynov boli uplatňované v praxi. Neskôr začal pracovať ako 
manažér kvality vo vtedajšom centre prietoku. V tom čase to 
bol silný organizačný celok, v ktorom pracovalo 13 zamest-
nancov. Ako manažér kvality sa zaslúžil o kvalitné prípravy 
laboratórií prietoku na všetky audity, ktoré centrum prietoku 
absolvovalo až do roku 2014. Aj po roku 2014 ďalej vyko-
nával funkciu manažéra kvality v organizačných útvaroch, 
ktoré vznikali po zrušení metrologických centier. Medzi tým 
nezanedbával svoju profesionálnu činnosť v laboratóriu. 
Na vysokej profesionálnej úrovni vykonával metrologické 
služby zamerané na odovzdávanie jednotky prietoku a prete-
čeného množstva plynu z národného etalónu prietoku plynu 
na meradlá nižšieho rádu v hierarchii schémy nadväznosti. 
Od roku 2014 bol garantom národného etalónu prietoku ply-
nu a hlavne jeho zásluhou si tento etalón udržiava kvalitné 
parametre, ktoré sú overované v európskych, ale aj sveto-
vých projektoch medzinárodných porovnávacích meraní 
na najvyššej metrologickej úrovni. Jeho zásluhou je SMÚ 
v tejto oblasti merania akceptovaným laboratóriom v pra-
covných skupinách prietoku v EURAMET a COOMET. 
V ostatných rokoch, najmä po hlbokých racionalizačných 
opatreniach na Dr. Zámečníkovi ležala hlavná zodpoved-
nosť  realizáciu odborných školení v oblasti prietoku plynov, 
pre osoby vykonávajúce overovanie alebo montáž plynome-
rov. Zabezpečovať lektorov pre prednášky je náročná čin-
nosť a z toho dôvodu väčšinu tém v odbornej časti ochotne 
zabezpečoval sám. To bol zdroj pre jeho publikačnú činnosť, 
ktorú okrem podkladov pre vypracovanie učebných textov 
tvorili aj správy z porovnávacích meraní, na vypracovaní 
ktorých sa v značnej miere podieľal. Ako manažér kvality 
bývalého centra prietoku, ale aj oddelenia tlaku a prietoku sa 
aktívne zúčastňoval na interných auditoch, ktorými bol za-
bezpečovaný systém kvality SMÚ. Jeho práca v tejto oblasti 
bola dôsledná, výsledky ktorej sa odzrkadľovali v bezprob-
lémových absolvovaniach externých auditov, ktoré vykoná-
vali externé subjekty. Tieto preverovali systém kvality SMÚ 
podľa normy STN EN ISO 9001 (napr. ELBACERT), alebo 
kalibračné laboratória SMÚ, najmä oddelenie skúšobné la-
boratórium, podľa normy STN EN ISO 17025 (napr. TCQM 
EURAMET, SNAS).

Česť Vašej pamiatke!
Ing.	Martina	Páleniková

odbor	metrológie,	ÚNMS	SR
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49. FÓRUM METROLÓGOV

V dňoch 22. a 23. mája 2019, pri príležitosti Svetového 
dňa metrológie, zorganizovala Slovenská metrologická spo-
ločnosť (SMS) stretnutie slovenských metrológov, a to 49. Fó-
rum metrológov s názvom „INTELIGENTNÝ PRIEMYSEL, 
REDEFINÍCIA JEDNOTIEK SI, ZÁKON O METROLÓGII, 
ZMENY NORMATÍVNYCH DOKUMENTOV, VÝSKUM 
A AVÝVOJ“. Konferencia sa konala pod záštitou Úradu pre 
normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republi-
ky (ÚNMS SR), v priestoroch Hotela Partizán, Tále – Bystrá. 
Cieľom konferencie je položiť základy pre efektívnu výmenu 
informácií a skúseností zo všetkých oblastí týkajúcich sa met-
rologickej nadväznosti s dôrazom na zabezpečenie spoľahli-
vosti a porovnateľnosti výsledkov meraní.

Program 49. Fóra metrológov otvorili predseda Úradu 
pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Ing. Pavol 
Pavlis a predseda Slovenskej metrologickej spoločnosti Ing. 
Tomáš Švantner. Program bol rozdelený do piatich odbor-
ných sekcií:

• Inteligentný priemysel, redefinícia jednotiek SI
• Zmeny legislatívnych a normatívnych dokumentov 
• Meradlá a meracie zariadenia
• Výskum a vývoj v oblasti merania a metrológie
• Registrácia podľa zákona č. 157/2018 Z. z. o metro-

lógii 

Počas 49. Fóra metrológov boli udeľované ceny J. A. 
Segnera za metrológiu (bližšie informácie sú súčasťou pred-
chádzajúceho článku). V rámci fóra predstavili svoje výrob-
ky a služby vystavovatelia z firiem, Elso Philips Service, 
spol. s. r. o. a K-test spol. s. r. o. 

Úvodná prednáška Fóra metrológov, bola venovaná 
aktuálnej téme Industry 4.0 Prednášateľom bol  prof. Ing. 
Gabriel Fedorko, PhD. z Technickej Univerzity v Košiciach. 
Interaktívne spracovaná prednáška bola zameraná na dve 
kľúčové oblasti, a to digitálne dvojča a exponenciálne tech-
nológie. V krátkosti, základný princíp digitálneho dvojčaťa 
vychádza digitálneho dvojčaťa, z reálnej výroby a výmeny 
dát. Cieľom je optimalizácia reálneho procesu pomocou veľ-
kého množstva dát získavaných z rôznych snímačov, ana-
lytických nástrojov s následnou aplikáciou zmien pomocou 
aktuátorov. Exponenciálne technológie sú charakterizované 
ako technológie, kde výkon  alebo rýchlosť sa musí zdvoj-
násobiť každý rok alebo jej cena musí každý rok klesnúť na 
polovicu. V rámci tejto časti bola predstavená jedna z re-
prezentatívnych technológií, virtuálny 
model pracoviska s montážnou linkou, 
kde bolo možné pomocou virtuálnych 
okuliarov vstúpiť do virtuálneho sveta. 
Na záverom prednášajúci konštatoval, že 
nové inteligentné technológie sú odozvou 
na požiadavky modernej spoločnosti kla-
dené na dynamiku, variabilitu, efektív-
ne plánovanie, objednávanie, logistiku, 
či optimalizáciu. Ako to všetko súvisí 
s metrológiou? Z podstaty prednášky vy-
plynulo, že nevyhnutnou súčasťou celé-
ho inteligentného priemyslu je obrovské 
množstvo snímačov, meraní, spracovaní 
a vyhodnotení nameraných dát, ktoré sú 
následné zdrojom dôležitých, strategic-
kých rozhodnutí.  

Nasledujúce dve pred-
nášky sa rovnako týkali  
aktuálnej metrologickej 
témy, redefinície vybraných 
základných fyzikálnych 
jednotiek SI. Ide o najvýz-
namnejšiu zmenu v oblasti 
vedeckej metrológie. Doc. 
Ing. Jaromír Markovič, 
PhD. generálny riaditeľ 
Slovenskej legálnej metrológie (SLM) detailne zanalyzoval 
dôvody a cieľ redefinície jednotlivých jednotiek SI. Jednot-
ky, ako sekunda (čas), meter (dĺžka), kandela (svietivosť) 
sa považujú za vyhovujúce a došlo viac menej len k pre-
formulácií, jednotky ako kilogram (hmotnosť), mól (látkové 
množstvo), ampér (elektrický prúd) a kelvin (teplota) bolo 
nevyhnutné redefinovať. Cieľom redefinície teda bolo na 
základe experimentov zistiť jedno alebo viac číslic v jed-
notlivých prírodných konštantách (frekvencia žiarenia ΔvCs, 
rýchlosť svetla c, Planckova konštanta h, elementárny náboj 
e, Boltzmannová konštanta	 k, Avogadrová konštanta NA), 
ktoré je potrebné pridať k upresneniu hodnoty danej fyzikál-
nej konštanty a k zníženiu jej neistoty. Prednáška sa niesla 
v rovine vysvetlenia podstaty starých a nových definícií, de-
tailného procesu odvodenia jednotlivých jednotiek a odpo-
rúčaných realizácií nových jednotiek v praxi. V nasledujúcej 
prednáške prvého bloku sa Ing. Laurenc Snopko (Slovenský 
metrologický ústav) detailne venoval redefinícií základnej 
fyzikálnej jednotky kilogram. Venoval sa samotnej definícií 
jednotky, je súčasnej realizácií, spomenul, že dochádzalo k 
nárastu odchýlok medzi jednotlivými prototypmi a ich ná-
rodnými kópiami, čo je dôvodom nahradiť artefakt novou 
definíciou kilogramu. V prednáške spomenul cesty k návr-
hu definície a výsledné odporúčané realizácie, a to pomo-
cou Avogadrovej konštanty alebo použitím wattových váh. 
Dôvodom pre redefiníciu, bola aj požiadavka na zníženia 
neistôt aj ostatných veličín (sila, tlak, látkové množstvo, 
energia, práca, ampér, kandela). Jednotlivé princípy boli de-
tailne analyzované. V obidvoch prednáškach boli spomenuté 
národné metrologické inštitúcie a ich preferovaný spôsob 
realizácie jednotky. Slovenský metrologický ústav v rámci 
redefinície kilogramu inklinuje k projektu Avogadro. Záve-
rom bolo konštatované, že predefinovanie jednotlivých zák-
ladných jednotiek je účinné od 20. mája 2019. 
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V rámci sekcie zameranej na normatívne dokumenty sa 
riaditeľ odboru metrológie ÚNMS SR Ing. Zbyněk Schreier, 
CSc. venoval požiadavkám „staronového“ zákona o metro-
lógií, súvisiacim vykonávacím predpisom, národnému met-
rologickému systému, skupinám meradiel, metrologickej 
kontrole, používaniu určených meradiel, povinne kalibro-
vaným meradlám a osobitným predpisom. Vysvetlil pod-
statu regulácie používania určených meradiel, vyjadril sa aj 
k otázkam publika k možnostiam predĺženia času platnosti 
overenia určeného meradla. Požiadavky zákona o metroló-
gii, zamerané hlavne na registráciu a správne konanie boli 
predmetom samostatnej sekcie v nasledujúcom dni. V rám-
ci tejto sekcie zamestnanci odboru metrológie ÚNMS SR 
prezentovali prezentácie na tému: Všeobecné požiadavky 
zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov Ing.	 Tomáš	Miřetinský, Registrácia na 
výkon opravy alebo montáže určených meradiel alebo bale-
nia alebo dovozu označeného spotrebiteľského balenia Ing.	
Andrea	Bérešová,	PhD. a Správne konanie v registrácii pod-
ľa zákona 157/2018 Z. z. o metrológii Ing.	Michal	Šuťak. 

Následnou prednáškou boli zmeny v ISO 9001: 2016, 
o ktorých prednášala Ing. Janeková, SUD TUV. Informova-
la publikum o histórií a vývoji normy, užívateľoch normy, 
o aplikovaní požiadaviek v praxi. Súčasťou prednášky boli 
aj vysvetlené dôvody na revíziu normy a rozdiely v požia-
davkách, v terminológií, zmeny v štruktúre novej normy 
a krížová tabuľka. Zaujímavou informáciou bolo, že už sa 
nepožaduje spracovanie príručky kvality, ako rámcového 
dokumentu k riadeniu kvality v organizácií.

Sekciu zakončila svojou prednáškou Mgr. Grúberová 
zo SLM, ktorá je koordinátorkou akreditovaného organizá-
tora medzilaboratórnych porovnávacích meraní (MLPM). 
Z prednášky vyplynulo, že MLPM sú komplexným nástro-
jom v procese zabezpečenia a deklarovania kvality výsledkov 
meraní. Je to nástroj kvality, dôvery a má široké uplatnenie. 
Je jednou z podmienok pre získanie akreditácie, či autorizá-
cie. Požiadavky vyplývajú z normy 17025 ako aj z požiada-
viek normy ISO 9001. V prezentácií boli zhrnuté jednotlivé 
rámcové kroky ako prebieha proces organizácie, priemerná 
dĺžka a pod. Novinkou je, že SLM je národný koordinátor 
pre Slovenskú republiku v databáze EPTIS, v ktorej organi-
zátori z celého sveta zverejňujú programy MLPM. Organi-
zátor najnovšie pripravil pre účastníkov elektronický systém 
na prihlasovanie, priebeh a prezentáciu výsledkov MLPM. 
V závere bol prezentovaný plán MLPM na rok 2019.

Súčasťou 49. Fóra metrológov bol aj pilotný projekt 
v podobe sekcie Výskumu a vývoja v oblasti merania a met-
rológie. Cieľom bolo prezentovať výsledky základného a ap-
likovaného výskumu v podmienkach univerzít a súkromných 
spoločností. V uvedenej sekcií prebehlo niekoľko prednášok 
nasledujúcich tém:

• Sústava na generovanie magnetického poľa, Ing. Kli-
ment, SLM 

• Meracie zariadenia na overovanie a kalibráciu mera-
diel vyvinuté v SLM, Ing. Kliment, SLM

• Kalibrácia teplomerov – ovplyvňujúce veličiny a 
možnosti stanovenia ich vplyvu, Ing. Šmigura, SLM, 
n. o.

• Vývoj, realizácia a testovanie zariadenie na skúšanie 
prenosných váh na váženie cestných vozidiel, váh 
voľne zavesených a meradiel sily, Ing. Frič, SLM

• Analýza kľúčových porovnávacích meraní v kontexte 
optimalizácie  skúšok spôsobilosti v oblasti sekundár-
nej metrológie, Ing. Ujlaky, SLM

• Slovenská legálna metrológia, univerzitné prostredie 
a vývoj nových metrologických zariadení, Ing. Ujla-
ky, SLM

• Prezentácia výsledkov projektov základného a apli-
kovaného výskumu z oblasti merania a metrológie 
dosiahnutých v podmienkach univerzít a súkromných 
spoločností, Prof. Ing. Palenčár, CSc., STUBA

Táto sekcia, v budúcnosti, by mohla byť vhodným pries-
torom pre prezentáciu doktorandských prác z oblasti me-
rania a metrológie, miestom pre výmenu informácií, pre 
monitorovanie činnosti v oblasti výskumu a vývoja, ale aj 
miestom pre prezentáciu spoločných projektov akademickej 
oblasti a praxe.

Slovenská metrologická spoločnosť aj touto cestou ďa-
kuje účastníkom za pozornosť, hodnotné podnety do diskusií 
a v neposlednom rade prednášateľom za kvalitné prednášky. 
Ako bolo pri záverečnom príhovore uvedené, Výbor SMS 
s radosťou privíta podnety na zameranie nasledujúceho fóra, 
prednášky, prednášateľov od členov ako aj nečlenov SMS.

Ing.	Miloš	Ujlaky,	člen	výboru	SMS
Ing.	Tomáš	Švantner,	predseda	SMS	
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SLOVENSKÁ NÁRODNÁ AKREDITAČNÁ SLUŽBA OSLAVUJE 20 ROKOV
V tomto roku je tomu už 20 rokov, čo Slovenská národná 

akreditačná služba, ako národný akreditačný orgán, začala 
poskytovať akreditačné služby.

Slovenská národná akreditačná služba prešla počas svo-
jej existencie niekoľkými vývojovými štádiami. Systém 
akreditácie v SR fungoval už od roku 1994, kedy predse-
da ÚNMS SR rozhodol o vytvorení Technického výboru 
pre akreditáciu skúšobných laboratórií v oblasti elektrotech-
niky, strojárenstva a hutníctva. Výbor vykonával svoju čin-
nosť do roku 1999, kedy sa pretransformoval na Slovenskú 
národnú akreditačnú službu, ktorá fungovala ako štátna prís-
pevková organizácia. V roku 2009 NR SR schválila zákon 
č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody 
a prišlo k zmene SNAS na verejnoprávnu inštitúciu.

Akreditácia sa v SR rozbiehala postupne. Prvou oblasťou 
akreditácie bolo zavedenie certifikácie osôb certifikujúcich 
výrobky a osoby (1995). Postupne sa systém akreditácie vy-
víjal až do súčasnej podoby:

• oblasť správnej laboratórnej praxe (SLP) podľa do-
kumentov OECD (1996)

• oblasť inšpekcií a environmentálnych manažérskych 
systémov (1996)

• akceptovanie SNAS ako člena a signatára dohôd 
MLA EA a MLA ILAC pre kalibračné a skúšobné 
laboratóriá (2001)

• akceptovanie SNAS ako člena a signatára dohôd 
MLA EA pre oblasť certifikácie výrobkov, osôb, sys-
témov kvality a systémov environmentálneho mana-
žérstva (2002)

• akceptovanie SNAS ako člena a signatára dohôd 
MLA IAF pre oblasť certifikácie systémov kvality 
(2003)

• akceptovanie SNAS ako člena a signatára dohôd 
MLA EA pre inšpekcie (2003)

• akceptovanie SNAS ako člena a signatára dohôd 
MLA IAF pre oblasť certifikácie výrobkov a systé-
mov environmentálneho manažérstva (2004)

• SNAS ako signatár Dohody o vzájomnom uznávaní 
(MRA ILAC) pre oblasť akreditácie inšpekčných or-
gánov (2012)

• SNAS ako signatár MLA EA v oblasti verifikácie 
(2014)

• SNAS ako signatár IAF MLA v oblasti certifikácie 
produktov v schéme GlobalG.A.P. IFA General Re-
gulations (2014)

• SNAS ako signatár IAF MLA v oblasti certifikácie 
osôb (2016)

• SNAS ako signatár IAF MLA v oblasti systémov 
manažérstva bezpečnosti potravín, systémov mana-
žérstva informačnej bezpečnosti, systémov energe-
tického manažérstva, systémov manažérstva kvality 
pre zdravotnícke pomôcky a validácie a verifikácie 
(2018)

Vysoko odbornou a kvalitnou prácou externých spolu-
pracovníkov a interných zamestnancov sme v roku 2018 
úspešne absolvovali evaluáciu. Aj vďaka SNAS poskytuje 
národný i medzinárodný trh čoraz kvalitnejšie výrobky, služ-
by či ochranu spotrebiteľom.

Pri príležitosti 20. výro-
čia vzniku SNAS si chceme 
počas celého roku 2019 pri-
pomínať význam akreditácie, 
najmä prezentáciou činnos-
ti SNAS a zdôrazňovaním 
jej úlohy v systéme posu-
dzovania zhody a dohľadu 
nad trhom, prostredníctvom 
rôznych druhov seminárov 
a prednášok určených laickej 
i odbornej verejnosti.

K našim narodeninám 
sme absolvovali aj slávnostné 
podujatie, ktoré sa uskutoč-
nilo 11. júna 2019 v hoteli 
APOLLO v Bratislave. Celé 
podujatie sa nieslo v duchu 
oslavy akreditácie na Slo-
vensku. Jej medzinárodný 
význam podčiarkol vo svo-
jom príhovore najmä p. An-
dreas Steinhorst, sekretár EA 
– organizácie, ktorá združuje 
národné akreditačné orgány 
v Európe. Medzi ostatný-
mi rečníkmi vyzdvihovali 
prínos SNAS na Slovensku 
najmä predseda ÚNMS SR  
p. Pavol Pavlis, predseda Do-
zornej rady SNAS p. Emil 
Košút a p. Štefan Král, zá-
stupca predsedu Horizontálneho akreditačného výboru p. Ja-
romíra Markoviča. Nielen 20 ročnou históriou Slovenskej 
akreditačnej služby, ale i vývojom akreditácie dávno pred jej 
vznikom, nás previedol p. Karol Richter. Vyvrcholením ofi-
ciálnej časti programu bol príhovor riaditeľa SNAS p. Mar-
tina Senčáka. Následne sa pozvaní hostia presunuli na prip-
ravený raut.
Našim cieľom do nasledujúcich rokov je aj naďalej zlep-
šovať systém akreditácie a poskytovať akreditačné služby 
na najvyššej úrovni, čím postupne prispievame k skvalitne-
niu trhu na domácej i medzinárodnej pôde.

PhDr.	Ivona	Mesíková,	PhD.
Slovenská	národná	akreditačná	služba
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PONUKA VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV V OBLASTI METROLÓGIE,  
SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA KVALITY A AKREDITÁCIE LABORATÓRIÍ

Názov kurzu Termín

Zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre RO 9.9.2019
Montáž elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu, s výkladom nového zákona č. 
157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 9. – 10.9.2019

Montáž meračov pretečeného množstva vody, s výkladom nového zákona č. 157/2018 Z. z.  o metrológii  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 24. – 25.9.2019

Montáž plynomerov odborná časť kurzu, bez metrologickej legislatívy 23.9.2019
Montáž plynomerov, s výkladom nového zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 23. – 24.9.2019

Montáž meračov pretečeného množstva vody a meračov tepla, s výkladom nového zákona č. 157/2018 Z. z.  
o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 24. – 26.9.2019

Manažérstvo merania a zabezpečenie metrológie vo firme – pre firemných metrológov 17. – 19.9.2019
Neistoty – základný kurz 18.9.2019
Spracovanie výsledkov a všeobecná metrológia – nadstavbový kurz pre neistoty 24.9.2019
Špecifické požiadavky na SMK pre medicínske laboratóriá. Moduly: Činnosť interných audítorov  
v medicínskych laboratóriách a činnosť manažéra kvality v medicínskych laboratóriách, podľa ISO 15189 24. – 26.9.2019

V rámci prechodu laboratórií na novú normu ISO/IEC 17025: 2017 sa uskutoční doškoľovací kurz 
„Nové požiadavky ISO/IEC 17025: 2017 z pohľadu interného audítora“. Účelom kurzu je výklad nových 
požiadaviek normy ISO/IEC 17025: 2017,  ktoré je potrebné podľa tejto normy zabezpečiť a internými 
auditmi vykonávaných v zmysle postupu podľa novej normy ISO 19011:2018 ich preverovať.

3. 10.2019, hotel 
SATEL, Poprad

Doškoľovací kurz pre manažérov kvality v zmysle požiadaviek ISO/IEC 17025: 2017 4. 10.2019, hotel 
SATEL, Poprad

Aplikácia požiadaviek normy ISO 19011:2011 a ISO 9001: 2016 v praxi 8. – 9.10.2019
Metrologické zabezpečenie elektrolytickej konduktivity a pH 8.10.2019
Metrologické zabezpečenie meradiel v chemických laboratóriách 9.10.2019
Metrológia tlaku a postupy kalibrácie meradiel tlaku. Modul: Priamo ukazujúce tlakomery 8. – 9.10.2019
Meranie hmotnosti v praxi, kalibrácia váh a závaží. Modul: Meranie hmotnosti v praxi 8. – 9.10.2019
Školenie pre overovačov záznamových zariadení v cestnej doprave – metrologická legislatíva,  
s výkladom nového zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 22.10.2019

Správna laboratórna prax – zabezpečenie kvality 23.10.2019
Činnosť manažéra kvality v akreditovaných skúšobných a kalibračných laboratóriách podľa normy  
ISO/IEC 17025: 2017 6. – 7.11.2019

Výklad normy ISO/IEC 17025: 2017 November 2019
ISO/IEC 17025: 2017 – procesy v laboratóriu a prvé praktické skúsenosti November 2019
Činnosť interných audítorov v akreditovaných skúšobných a kalibračných laboratóriách  
podľa normy ISO/IEC 17025: 2017 12. – 14.11.2019

Spotrebiteľské balenie výrobkov, s výkladom nového zákona č. 157/2018 Z. z.  o metrológii  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 19.11.2019

Skúšanie váh pre opravárov, s výkladom nového zákona č. 157/2018 Z. z.  o metrológii  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 19.11.2019

Zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre RO 19.11.2019
Montáž meračov pretečeného množstva vody, s výkladom nového zákona č. 157/2018 Z. z.  
o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 19. – 20.11.2019

Montáž meračov pretečeného množstva vody a meračov tepla, s výkladom nového zákona  
č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 19. – 21.11.2019

Na www.smu.sk/odborné kurzy, sa nachádzajú Organizačné pokyny pre účastníkov vzdelávacích služieb a prihlášky na odborné kurzy. 
Kurzy sa konajú v SMU, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4, prezentácia začína o 8,45 h.

Kontakt: palouova@smu.gov.sk; vzdelavanie@smu.gov.sk; Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

RNDr.	Eleonóra	Palouová
organizačný	garant	odborných	kurzov

Slovenský	metrologický	ústav
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Ing. Peter Obdržálek    (1953 – 2019)

Ing. Peter Obdržálek sa narodil 14. januára 1953 v Košiciach ako posledný zo štyroch súro-
dencov. Po desiatich rokoch sa rodina presťahovala do Bratislavy, kde po ukončení základnej de-
väťročnej školy študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole na Novohradskej ulici a potom 
na Strojníckej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej.

Povolanie metrológa predurčila aj špecializácia, ktorú na Strojníckej fakulte študoval, a to prí-
strojová, regulačná a automatizačná technika. Už vtedy mal možnosť spoznať osobnosti, ktoré 
významne ovplyvnili jeho ďalšiu profesionálnu dráhu ako boli prof. Skákala a Ing. Šutek.

Dňa 1. augusta 1976 nastúpil do Československého metrologického ústavu, kde sa krátko na to 
vytvorilo nové oddelenie všeobecnej metrológie. Pod vedením Ing. Weidlicha pracoval najmä 

v oblasti automatizácie meracích procesov, kde sa značnou mierou podieľal na tvorbe programového vybavenia. Softvéru 
zostal verný aj v ďalšom období pri budovaní automatizovaných systémov riadenia, a to aj pre potreby legálnej metrológie pod 
vedením Ing. Májeka. Rovnako sa zúčastňoval na prácach v rámci Medzinárodnej organizácie pre legálnu metrológiu OIML.

Po vytvorení Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) v roku 1993 sa stal za-
mestnancom odboru metrológie. Pri preorientovaní sa z doterajšieho programovania na legislatívu a administratívu činnosť mu 
pomohli jeho charakterové vlastnosti, a to zodpovednosť, rozvážnosť, spoľahlivosť a pedantstvo. Náplňou práce na ÚNMS SR 
bola koordinácia schvaľovania typov určených meradiel, vedenie databázy schválených typov určených meradiel, koordinácia 
riešenia úloh programu rozvoja metrológie, tvorba metodických pokynov metrologických, ale najmä príprava zákona o met-
rológii a stoviek strán nadväzujúcich vyhlášok. Peter Obdržálek sa taktiež podieľal na riešení úloh Európskej spolupráce v ob-
lasti legálnej metrológie WELMEC. V poslednom období svojej pôsobnosti na ˇUNMS SR sa venoval príprave legislatívnych 
materiálov v súvislosti s transpozíciou smerníc Nového prístupu Nového legislatívneho rámca a nového zákona o metrológii. 
Významnú úlohu zohral aj pri odovzdávaní svojich skúsenosti mladým kolegom, ktorí nastúpili na odbor metrológie úradu, 
za čo mu patrí úprimné poďakovanie.

Peter Obdržálek mal priateľský prístup k okoliu a lásku k prírode a k horám a svojrázny humor. Mal preto veľa pria-
teľov, nielen medzi turistami, ale aj medzi spolupracovníkmi a metrológmi.

Česť	jeho	pamiatke! Ing.	Jozef	Orlovský,	Ing.	Ivan	Mikulecký,	CSc.
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